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ΠΡΟΪΟΝ: 

METOMOR F 
 

Μίγμα δύο μυκητοκτόνων, του Dimethomorph που ανήκει στην ομάδα μορφολινών, είναι 
τοπικά διασυστηματικό µυκητοκτόνο µε αποπλαστική και διελασματική κίνηση και 
προληπτική, θεραπευτική και αντισπορογόνο δράση και του Folpet που ανήκει στην 
ομάδα των Φθαλιμιδίων και είναι μυκητοκτόνο επαφής με προληπτική δράση. 
Απορροφάται από το φύλλα και παρεμποδίζει τη βλάστηση των σπορίων, την ανάπτυξη 
του μυκηλίου και την σποριογένεση. 
 
Είναι εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG) με δραστικές ουσίες: Folpet (Φολπέτ) 60% β/β, 
Dimethomorph (Ντιμεθομόρφ) 11.3% β/β. Βοηθητικές ουσίες: 25,37% β/β 
 

Κάτοχος της άδειας: Sharda Cropchem España S.L. 
Διανομή: FARMA-CHEM S.A. 
 
Συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις: 
Πεδίο εφαρμογής - Στόχος - Δόσεις - Τρόπος και χρόνος εφαρμογής - Μέγιστος αριθμός 
εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών:  
ΑΜΠΕΛΙ VITVI (οινοποιήσιμα σταφύλια): Για Περονόσπορο PLASVI (Plasmopara viticola), με 
δόση 100-150 γραμμ. σκευάσματος σε 40-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 4 εφαρμογές/10-
12 ημέρες προληπτικά, όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών 
από την αρχή της βλάστησης έως την έναρξη της ωρίμανσης. 
 
Παρατηρήσεις:  
Να ακολουθούνται στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, τα προγράμματα των Γεωργικών 
Προειδοποιήσεων. 
 
Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασµα 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί ή να αποκλειστεί:  
Διαχείριση Ανθεκτικότητας: Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται οι 
εφαρμογές να γίνονται προληπτικά και εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την 
ανάπτυξη των ασθενειών και η εναλλαγή με μυκητοκτόνα με διαφορετικό μηχανισμό 
δράσης. 
 
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή 
των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:  
Να μην εισέρχονται εργάτες για 15 ημέρες μετά τον ψεκασμό. Κατά την είσοδο τους πρέπει 
να φορούν ενδυμασία εργασίας (μακρύ παντελόνι, μακρυμάνικη μπλούζα και ανθεκτικά 
υποδήματα) και γάντια. 
 
 



 

105 
METOMOR F 

Τρόπος εφαρμογής:  
Ψεκασμοί καλύψεως. 
 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:  
Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την 
συνιστώμενη δόση του σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε το 
υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. 
 
Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:  
Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη 
του σκευάσματος. Ξεπλύντε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, τρείς (3) 
φορές με καθαρό νερό. 
 
Συνδυαστικότητα:--. 
 
Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα 
φυτά ή τα προϊόντα τους:  
Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής. 
 
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:  
Οινοποιήσιμα σταφύλια: 40 ημέρες. 
 
Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:  
Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά 
αεριζόμενο, προστατευμένο από άμεσο ηλιακό φως, παγετός και υψηλές θερμοκρασίες. 
Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη 
ημερομηνία παρασκευής. 
 

● Μη ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. 
● Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήνεται μιαν αψέκαστη ζώνη 
φυτικής ανάσχεσης πλάτους 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα. 
● Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. 
 

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες 
 

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


