
 

 
                      

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

OMIX ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ 

  
To OMIX είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προληπτική και προστατευτική 
δράση. Το propamocarb hydrochloride παρουσιάζει μικρή διασυστηματική 
κίνηση και η δράση του φαίνεται να επηρεάζει το σχηματισμό των κυτταρικών 
μεμβρανών με συνέπεια την παρεμπόδιση της μυκηλιακής ανάπτυξης καθώς και 
της παραγωγής και βλάστησης των σπορίων των παθογόνων μυκήτων. 

  
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
Είναι Πυκνό διάλυμα (SL) με 60,7% β/ο περιεκτικότητα σε δραστική ουσία 
Propamocarb (υπό μορφή propamocarb hydrochloride 72,2% β/ο) και 31,8 % β/β 
βοηθητικές ουσίες.  

Kάτοχος της έγκρισης – Παρασκευαστής: Agria S.A. 

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

  
 ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  

Ενσωμάτωση σε φυτόχωμα/υπόστρωμα ή πότισμα κατά ή μετά τη σπορά/μεταφύτευση. 

 

 
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: 
 

Πεδίο Εφαρμογής Στόχος Δόσεις σκευάσματος Τρόπος και χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγιστος 
αριθμός 
εφαρμογών/ 
καλλιεργητική 
περίοδο -  
µεσοδιαστήµα- 
τα εφαρμογής 

κ.εκ./ 
μονάδα 

εφαρμογής 

κ.εκ./ 
100 

λίτρα 
ψεκ. 

Υγρού. 

Όγκος 
ψεκ. 

υγρού 
λίτρα / 
μονάδα 

εφαρμογής 

Τομάτα 
Θερμοκηπίου 

Πύθιο 
(Pythium spp.) 

Φυτόφθορα 
(Phytophthora 

spp.) 
 

 
300κ.εκ. 
σκ./ κυβ. 

μέτρο 

 
1500- 
3000 

 
10-20 

λίτρα/κυβ. 
μέτρο 

Εφαρμογή με 
ενσωμάτωση 
στο φυτόχωμα/υπό- 
στρωμα πριν τη 
σπορά/μεταφύτευση 

          
1 

 
6 κ.εκ. 

σκ./ τετραγ. 
μέτρο 

 
 120-200 

 
3-5 

λίτρα/τετρ
αγ. μέτρο 

Πότισμα κατά 
και μετά την 
σπορά/μεταφύτευση 
ΒBCH 00-19 

  
 3/7-10 ημέρες 

Καλλωπιστικά 
Θερμοκηπίου 

Πύθιο 
(Pythium spp.) 

Φυτόφθορα 
(Phytophthora 

spp.) 

 
300κ.εκ. 
σκ./ κυβ. 

μέτρο 

 
1500- 
3000 

 
10-20 

λίτρα/κυβ. 
μέτρο 

Εφαρμογή με 
ενσωμάτωση 
στο φυτόχωμα/υπό- 
στρωμα πριν τη 
σπορά/μεταφύτευση 

          
1 

 



  
10 κ.εκ. 

σκ./ τετραγ. 
μέτρο 

 
 200-330 

 
3-5 

λίτρα/τετρ
αγ. μέτρο 

Πότισμα κατά 
και μετά την 
σπορά/μεταφύτευση 
μοσχευμάτων/ 
μεταφύτευση σε 
γλάστρες 
BBCH 00-19 

  
2/14-21 ημέρες 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

1. Εφαρμογή σε φυτώρια καλλωπιστικών φυτών και τομάτας. 
2. Παραγωγή σπορόφυτων τομάτας για καλλιέργεια τομάτας θερμοκηπίου. 
3. Εφαρμόζετε κατά μέγιστο με 1 εφαρμογή με ενσωμάτωση ή 2 εφαρμογές με 

πότισμα για τα καλλωπιστικά. 
4. Εφαρμόζετε κατά μέγιστο με 1 εφαρμογή με ενσωμάτωση ή 3 εφαρμογές με 

πότισμα για την τομάτα. 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: 

Ανακινήστε το σκεύασμα καλά. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη 
μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας και 
συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Το διάλυμα πρέπει να 
χρησιμοποιείται την ημέρα παρασκευής του. 
 

 ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:  

 

Δεν είναι φυτοτοξικό, όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις δόσεις εφαρμογής όπως 
περιγράφονται στην ετικέτα του προϊόντος. Πριν την εφαρμογή σε καλλωπιστικά 
συνιστάται μια μικρής κλίμακας δοκιμή φυτοτοξικότητας. 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:  
Καύση σε εγκεκριμένες για το σκοπό αυτό εγκαταστάσεις, βάση της κείμενης 
νομοθεσίας. Τα κενά συσκευασίας 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. 
 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ Ή ΠΡΙΝ ΤΗ 
ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ 
ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ:  

 Φυτικά Προϊόντα Ημέρες 

Καλλωπιστικά  Δεν ορίζεται  
 

Τομάτες Δεν ορίζεται 

 

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται, στην 
αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο σε 
κανονικές συνθήκες μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. 

Εδώδιμες καλλιέργειες δεν μπορούν να φυτευτούν ή να σπαρούν στο ίδιο υπόστρωμα 
πριν την πάροδο 120 ημερών από την τελευταία εφαρμογή. 

 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:  

 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ KAI  
ΣΠΟΡΑΣ ‘Η ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ 
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ: 



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε 

προσεκτικά τον εξοπλισμό ψεκασμού. Αποστραγγίστε το σύστημα εντελώς και 
ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού δύο έως τρεις φορές με 
καθαρό νερό μέχρι να αφαιρεθεί ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος. 

 

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

• Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 
 

 
 


