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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

FIXOR 100 SL ΦΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΤΙKH ΟΥΣΙΑ 

 

Ρυθμιστής ανάπτυξης των φυτών, για την πρόληψη και τον 

περιορισμό της καρπόπτωσης σε μηλιές και αχλαδιές, καθώς για το 

αραίωμα των καρπών σε μηλιές. 

  

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 

Είναι Πυκνό διάλυμα (SL) με 10 % β/ο δραστική ουσία 1-Naphthylacetic acid 

(1-NAA) και 90,14 % β/β βοηθητικές ουσίες.  

 

Παρασκευαστής: AMVAC Netherlands B.V., Ολλανδία 

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: FARMA-CHEM S.A. 

 

 ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  

Ψεκασμός φυλλώματος. 

 

 

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:  

Δεν είναι φυτοτοξικό στις καλλιέργειες που αναφέρονται στο φάσμα δράσης 

και για τις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής.  

 

 
 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ: 
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Μηλιά  Περιορισμός 

καρπόπτωσης 

15 15 100 Η πρώτη 

εφαρμογή πρέπει 

να γίνει 14 

ημέρες και η 

δεύτερη 

τουλάχιστον 7 

ημέρες πριν τη 

συγκομιδή 

(BBCH 79-87: 

όταν οι 

καρποί φτάσουν 

το 90% του 

τελικού τους 

μεγέθους έως το 

στάδιο της 

ωρίμανσης 

κατάλληλο για 

συγκομιδή). 

2 / 7 ημέρες 

Αραίωμα 

καρπών 

15 15 100 Όταν οι καρποί 

έχουν μέγεθος 

μεταξύ 8-12 mm 

(BBCH 71) 

1 

Αχλαδιά  Περιορισμός 

καρπόπτωσης 

15 15 100 Η πρώτη 

εφαρμογή πρέπει 

να γίνει 14 

ημέρες και η 

δεύτερη 

τουλάχιστον 7 

ημέρες πριν τη 

συγκομιδή 

(BBCH 79-87: 

όταν οι 

καρποί φτάσουν 

το 90% του 

τελικού τους 

μεγέθους έως το 

στάδιο της 

ωρίμανσης 

κατάλληλο για 

συγκομιδή). 

2 / 7 ημέρες 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

• Προσαρμόστε τον όγκο του ψεκαστικού υγρού ανάλογα με το μέγεθος 

του δέντρου ώστε να υπάρχει πλήρη επικάλυψη καρπών και φύλλων. 

• Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: 

Πριν τη χρήση βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός είναι καθαρός. Γεμίζoυμε τo 

δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε 

αναδεύοντας τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το 

υπόλοιπο νερό, αναδεύοντας συνεχώς. Εάν είναι εφικτό, να διατηρηθεί η 

ανάδευση καθ’ όλη τη διάρκεια της εφαρμογής. 
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: 

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε τον 

εξοπλισμό ψεκασμού λεπτομερώς. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα 

του ψεκαστικού με νερό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με 

καθαρό νερό. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ 

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: 

Τα κενά συσκευασίας (φιάλες) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό 

ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη 

συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για την 

διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για 

ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 

 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ ‘Η 

ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ 

ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ‘Η ΝΑ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ :  

 

Για το αραίωμα: η μέγιστη αποτελεσματικότητα επιτυγχάνεται με εφαρμογές 

όταν οι καρποί έχουν διάμετρο 8-12 mm, που αντιστοιχεί σε περίοδο 10-25 

ημερών μετά την ανθοφορία ανάλογα με τις ποικιλίες και τις τοπικές 

εδαφοκλιματικές συνθήκες. Συνιστάται οι εφαρμογές να πραγματοποιούνται 

κατά τις δροσερές ώρες της ημέρας κατά προτίμηση το βράδυ (σε 

θερμοκρασίες μεταξύ 15οC και 25οC). Υψηλές θερμοκρασίες είναι καλό να 

αποφεύγονται. Επιθυμητή υγρασία: 80-95%.  

Για τον περιορισμό της καρπόπτωσης: συνιστάται η εφαρμογή να 

πραγματοποιείται σε ξηρή καλλιέργεια, το απόγευμα μιας ζεστής μέρας όταν 

δεν αναμένεται άμεσα βροχή.  

 

 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ Η’ ΠΡΙΝ 

ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ 

ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ :  

 

 

Πεδίο εφαρμογής 

 

Στόχος 

 

PHI (σε ημέρες) 

Μηλιά, Αχλαδιά Περιορισμός 

καρπόπτωσης 

7 

 

Μηλιά 

 

Αραίωμα καρπών 

Μη εφαρμόσιμο- 

καθορίζεται από το 

χρόνο εφαρμογής 
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• Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 

ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

 

• Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 

 

 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:  

 

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την 

ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη 

συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. 

 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

Η ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ :  

 

Η πρόσβαση επιτρέπεται αφού στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό. 

 

 


