
 

 
                      

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

JAVA ULTRA 50 SC ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ 

  

Μυκητοκτόνο για την καταπολέμηση του ωιδίου. Το σκεύασμα παρεμποδίζει την 

ανάπτυξη του μυκηλίου στην επιφάνεια των φύλλων, τη διείσδυσή του στο εσωτερικό 

και την προσβολή των φυτών, εμφανίζοντας προληπτική και θεραπευτική δράση.  
 

  

 
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)  

Metrafenone 50% β/o και βοηθητικές ουσίες: 57,13% β/β  

Χημική ομάδα: Bενζοφαινονών  

 

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: 60998/08.01.2021 

Παρασκευαστής: BASF SE 

Κάτοχος άδειας και Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: BASF ΕΛΛΑΣ 

Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε.Ε.  
Υπ. Διανομής: ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ   

 

 

 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ 

 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  
Ψεκασμός καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας μέχρις απορροής.  

 

 

 

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: 

 

Πεδίο 

Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος Τρόπος και 

χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος  

αριθμός  

εφαρμογών 

ανά καλλιεργητική 

περίοδο/ 

Μεσοδιάστημα  

(σε ημέρες) 

κ.εκ./ 

στρέμμ

α (max) 

κ.εκ./ 

100λίτρα 

ψεκ. 

Υγρού 

Όγκος 

ψεκ. 

Υγρού 

λίτρα/ 

στρ. 

(max) 

Αμπέλι 

VITVI 

 

Ωίδιο 

Uncinula 

necator 

20 20 100 Εφαρμογές από 

το στάδιο των 

πρώτων φύλλων 

μέχρι το 

κλείσιμο της 

3/ 10-14 

 
 

 



UNCINE 
σταφυλής-

έναρξη 

ωρίμανσας 

BBCH 15-81 

Αγγούρι (Υ)  

CUMSA  

Κολοκύθι (Υ)  

CUUPE  

Ωίδιο  

Sphaerotheca 

fuliginea 

SPHRFU 

Erysiphe 

cichoracearum

ERYSCI  

20 

 

20 

 

100 

 

Εφαρμογές από 

την εμφάνιση 

του πρώτου 

φύλλου μέχρι 

και την πλήρη 

ωρίμανση 

BBCH 11-89  

 

2/ 7-10 

Πεπόνι (Υ)  

CUMME  

Καρπούζι (Υ)  

CITLA  

Ωίδιο 
Sphaerotheca 

fuliginea 

SPHRFU 

Erysiphe 

cichoracearum 

ERYSCI  

20 20 100 Εφαρμογές από 

την εμφάνιση 

του πρώτου 

φύλλου μέχρι 

και την πλήρη 

ωρίμανση 

BBCH 11-89  

2/ 7-10 

Πεπόνι (Θ)  

CUMME  

Καρπούζι (Θ)  

CITLA  

Ωίδιο 
Sphaerotheca 

fuliginea 

SPHRFU 

Erysiphe 

cichoracearum 

ERYSCI  

20 20 100 Εφαρμογές από 

την εμφάνιση 

του πρώτου 

φύλλου μέχρι 

και την πλήρη 

ωρίμανση 

BBCH 11-89  

2/ 7-10 

Αγγούρι (Θ)  

CUMSA  

Κολοκύθι (Θ)  

CUUPE  

Ωίδιο  

Sphaerotheca 

fuliginea- 

SPHRFU 

Erysiphe 

cichoracearum

ERYSCI  

20 20 100 Εφαρμογές από 

την εμφάνιση 

του πρώτου 

φύλλου μέχρι 

και την πλήρη 

ωρίμανση 

BBCH 11-89  

 

2/ 7-10 

Τομάτα (Υ+Θ)  

LYPES  

Ωίδιο  

Leveillula 

taurica 

LEVETA 

Oidium sp. 

OIDISP  

30 30 100 Εφαρμογές από 

την εμφάνιση 

του πρώτου 

φύλλου μέχρι 

και την πλήρη 

ωρίμανση 

BBCH 11-89  

2/ 7-10 

Μελιτζάνα (Θ) 

SOLME  

 

Ωίδιο  

Leveillula 

taurica 

LEVETA 

30 

 

30 100 Εφαρμογές από 

την εμφάνιση 

του πρώτου 

φύλλου μέχρι 

2/ 7-10 



Oidium sp. 

OIDISP  
και την πλήρη 

ωρίμανση 

BBCH 11-89  

Πιπεριά (Θ) 

CPSAN  

 

Ωίδιο  

Leveillula 

taurica 

LEVETA 

Oidium sp. 

OIDISP  

30 30 100 Εφαρμογές από 

την εμφάνιση 

του πρώτου 

φύλλου μέχρι 

και την πλήρη 

ωρίμανση 

BBCH 11-89  

2/ 7-10 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: 
Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος 

με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος υπό 

συνεχή ανάδευση. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση σε 

όλη την διάρκεια του ψεκασμού.  

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: 
Aδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το 

βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως όλα τα 

ορατά υπολείμματα του προϊόντος.  

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: 
Τα κενά μέσα συσκευασίας, (φιάλες και δοχεία) 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 τη διασφάλιση της μη 

περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση 

ενέργειας.  

Καύση σε συγκεκριμένη για το σκοπό αυτό μονάδα, η οποία διαθέτει κατάλληλο 

κλίβανο αποτέφρωσης (>1100oC για 2 sec). Οι άδειες συσκευασίες να μην 

χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό και να απορρίπτονται σε ειδικούς για το σκοπό αυτό 

χώρους.  

 

 ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:  

 
Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες εφαρμογής στις ελληνικές 

εδαφοκλιματικές συνθήκες, εφόσον τηρούνται οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται.  

   

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ Η ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 

ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ: 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 
 

Αμπέλι 
 

28 
 

Αγγούρι (Υ+Θ),  
Κολοκύθι (Υ+Θ), Πεπόνι (Υ+Θ), 

Καρπούζι (Υ+Θ),  
Τομάτα (Υ+Θ), Μελιτζάνα (Θ), 

Πιπεριά (Θ) 
 

3 

 

 ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:  



Αποθηκευμένο στην αρχική του συσκευασία κλειστή σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά 

αεριζόμενο, διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής 

του.  

 

Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στα φυτά. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
Συνιστάται η ένταξη του σκευάσματος σε προγράμματα προληπτικών ψεκασμών  

Διαχείρηση ανθεκτικότητας: 

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία metrafenone που ανήκει στην ομάδα 50 κατά 

FRAC.  

 Εφαρμογή του σκευάσματος προληπτικά στα αρχικά στάδια της ανάπτυξης της 

ασθένειας και όχι θεραπευτικά.  

 Εναλλαγή του σκευάσματος με μυκητοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης.  

 

 
 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: ●Φυλάσσεται κλειδωμένο. ●Μακριά από παιδιά. ●Μην 

τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ: ●Φοράτε γάντια κατά την ανάμιξη/ φόρτωση και εφαρμογή»  

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ: ●Φοράτε γάντια κατά την ανάμιξη/ φόρτωση. ●Φοράτε 

γάντια και προστατευτική ενδυμασία κατά την εφαρμογή. ●Σε περίπτωση επανεισόδου μετά 

τον ψεκασμό οι εργάτες πρέπει να φοράνε προστατευτική ενδυμασία και γάντια. 

●Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. ●Μη ρυπαίνετε το 

νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά 

σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις 

λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).  

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: Γενικές οδηγίες: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα.  

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Φροντίστε να διατηρήσετε τον ασθενή ήρεμο, μεταφέρατέ τον 

στον καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική φροντίδα.  

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. 

Εάν εμφανιστεί ερεθισμός, ζητήστε ιατρική φροντίδα.  

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Πλύνετε αμέσως τα μάτια, τουλάχιστον για 15 

λεπτά κάτω από τρεχούμενο νερό κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά και να ζητείται συμβουλή 

ειδικού οφθαλμιάτρου.  

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και πιείτε άφθονο νερό. 

Ζητήστε ιατρική φροντίδα. Μην προκαλείτε εμετό ή μη δίνετε τίποτα από στόματος σε άτομο 

που δεν έχει τις αισθήσεις του ή έχει σπασμούς 

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. Η χρήση 

ατροπίνης και οξίμης δεν ενδείκνυται.ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 2107793777 

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777 

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

 Προ ς αποφυγή κινδύνων που αφορούν την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 

ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να 

προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. 

Εικονογράμματα κινδύνου 

 

 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ KAI ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 

ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:  

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ 

ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ  

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: 


