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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: 
Είναι συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)  με 50 % β/ο δραστική ουσία (metrafenone) και 
57,13 %  β/β βοηθητικές ουσίες. 

 

 

 

 

Κάτοχος της άδειας: BASF ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Ε. 

Παρασκευαστής: BASF SE 

Διανομή: FARMA-CHEM SA 

 
 
 
 
 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ 
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ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ: 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
Συνιστάται η ένταξη του σκευάσματος σε προγράμματα προληπτικών ψεκασμών. 

 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  
Ψεκασμός καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας μέχρις απορροής.. 

 

 
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 ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 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 (>1100o C 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. 

 

 
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:  
-. 
 
 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ  Ή 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:  
Διαχείριση 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..  
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:  
 
 
 

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 

 
 
 

Μην εισέρχεστε στη ψεκασμένη καλλιέργεια πριν στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό 
υγρό στα φυτά.  
 

 
 Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις 

οδηγίες χρήσης. 

 
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να 

διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από κάθε χρήση. 
Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα. 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ :  

 

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. 


