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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

NEMATYL 10 SL ΝΗΜΑΤΩΔΟΚΤΟΝΟ 

 
Διασυστηματικό καρβαμιδικό νηματωδοκτόνο επαφής και στομάχου. Εφαρμόζεται στο έδαφος 
μέσω του συστήματος της στάγδην άρδευσης. Απορροφάται από τις ρίζες των φυτών, μεταφέρεται 
στο φύλλωμα και έχει δευτερεύουσα δράση κατά εντόμων φυλλώματος. Δρα στο νευρικό 
σύστημα, λόγω αναστολής της ακετυλοχολινεστεράσης. 

  
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
Είναι πυκνό διάλυμα (SL), με δραστική ουσία Oxamyl 10% β/ο (9,62% β/β) και 90,18% β/β 
βοηθητικές ουσίες. 
 

Kάτοχος της έγκρισης: AFRASA S.A.  Διανομή: FARMA-CHEM S.A. 

  
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ: 
Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά (θερμοκηπίου): Ενάντια στους Νηματώδεις (Meloidogyne spp – 
MELGSP Ditylenchus spp – DITYSP.) με δοσολογία 1 Λίτρο σκ./ στρέμμα. 1η εφαρμογή κατά την 
μεταφύτευση και επανάληψη εφαρμογής εάν χρειαστεί, μετά από 20 ημέρες 
Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό (θερμοκηπίου) - Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκυθάκι 
(θερμοκηπίου): Ενάντια στους Νηματώδεις (Meloidogyne spp – MELGSP Ditylenchus spp – 
DITYSP.) με δοσολογία 1 Λίτρο σκ./ στρέμμα. 1η εφαρμογή κατά την μεταφύτευση και επανάληψη 
εφαρμογής εάν χρειαστεί, μετά από 20 ημέρες. 

 
 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟ / ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ:  
Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά (θερμοκηπίου): 3 / 20. Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό 
(θερμοκηπίου) - Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκυθάκι (θερμοκηπίου): 3 / 20. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
1. Για την προστασία των μελισσών και άλλων επικονιαστών συνιστάται η εφαρμογή να γίνεται 
νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα.  
2. Σε ορισμένες συνθήκες, η αραίωση του προϊόντος σε νερό άρδευσης, όπου η τιμή έχει 
ρυθμιστεί στο pΗ 5,5 (όξινο), βελτιώνει την απορρόφηση και τη διαθεσιμότητά του, από το ριζικό 
σύστημα των φυτών 
 

  
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  
Στάγδην άρδευση. 
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ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ 
ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:  
120 ημέρες. 

 

 
ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:  
Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής. 

 

 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:  
Να γίνεται εναλλαγή εφαρμογών με νηματωδοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης. 

 

 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:  
Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά (θερμοκηπίου): 21 ημέρες. Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό 
(θερμοκηπίου) - Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκυθάκι (θερμοκηπίου): 21 ημέρες. 

 

 

 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:  
Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του όταν 
φυλάσσεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, 
προστατευμένο από πηγές ανάφλεξης, θερμότητα, ηλιακό φως και παγετό. Ο περιέκτης να 
διατηρείται ερμητικά κλειστός. 

 

 

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


