
 

 
                      

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

PRETIL ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ 

  
  

Τοπικά διασυστηματικό μυκητοκτόνο με διελασματική κίνηση. Έχει προστατευτική και 

θεραπευτική δράση κατά του βοτρύτη σε αμπέλι, φράουλα, τομάτα, μελιτζάνα, πιπεριά 

και μαρούλι, καθώς και κατά της σκληρωτινίασης σε μαρούλι. Η δράση του 

Pyrimethanil βασίζεται στην παρεμπόδιση βιοσύνθεσης μεθειονίνης και έκκρισης 

υδρολυτικών ενζύμων από τα παθογόνα, τα οποία είναι απαραίτητα για τη διαδικασία 

προσβολής των φυτών. 

 

Εγγυημένη Σύνθεση: Pyrimethanil 40,00% β/ο + Βοηθητικές ουσίες: 61,50 % β/β 

Μορφή: Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC). 

Κάτοχος της άδειας: INDUSTRIAS AFRASA, S.A. 

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

  
 ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  

 

Ψεκασμός φυλλώματος με καλή κάλυψη των φυτών. 

 

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: 

 
 

Πεδίο 

Εφαρμογής 

 

 

 

 

 

Στόχος 

 

 

 

 

 

 

Δόσεις σκευάσματος 

Τρόπος και χρόνος 

Εφαρμογής 

 

 

 

 

 

 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο / 

Μεσοδιάστημα 

επεμβάσεων 

(ημέρες) 

 

   

κ.εκ. / κ.εκ. / 100 

λίτρα ψεκ. 

υγρού 

Όγκος ψεκ. 

υγρού 

 λιτρα / στρ. 
στρέμμα 

 

 

 

 

Αμπέλι 

(οινοποιήσιμο 

και 

επιτραπέζιο) 

VITVI 

Τεφρά Σήψη 

(Botrytis 

cinerea – 

BOTRCI) 

250 -- 50-100 Εφαρμογή όταν 

οι συνθήκες 

ευνοούν τη 

ανάπτυξη της 

ασθένειας, 

ξεκινώντας από την 

1 

 



αρχή της 

άνθησης έως και 

την έναρξη 

ωρίμανσης 

ραγών 

(BBCH 62-81) 

       

Φράουλα (Y) 

FRAAN 
Τεφρά Σήψη 

(Botrytis 

cinerea – 

BOTRCI) 

200 -- 40-100 Εφαρμογές όταν 

οι συνθήκες 

ευνοούν τη 

ανάπτυξη της 

ασθένειας, 

ξεκινώντας από 

την αρχή της 

άνθησης έως και 

τη συγκομιδή 

(BBCH 60-89) 

2 / 10 – 12 

 

Φράουλα (Θ) 

FRAAN 
Τεφρά Σήψη 

(Botrytis 

cinerea – 

BOTRCI) 

200 -- 40-80 Εφαρμογές όταν 

οι συνθήκες 

ευνοούν τη 

ανάπτυξη της 

ασθένειας, 

ξεκινώντας από 

την αρχή της 

άνθησης έως και 

τη συγκομιδή 

(BBCH 60-89) 

2 / 12 

Τομάτα (Θ)** 

LYPES 

Μελιτζάνα (Θ) 

SOLME 

Τεφρά Σήψη 

(Botrytis 

cinerea – 

BOTRCI) 

200 -- 40-80 Εφαρμογές όταν 

οι συνθήκες 

ευνοούν τη 

ανάπτυξη της 

ασθένειας, 

ξεκινώντας από 

την αρχή της 

άνθησης έως και 

την πλήρη 

ωρίμανση των 

καρπών 

(BBCH 60-89) 

2 / 10 – 12 

Πιπεριά (Θ) 

CPSAN 

Τεφρά Σήψη 

(Botrytis 

cinerea – 

BOTRCI) 

200 -- 50-80 Εφαρμογές όταν 

οι συνθήκες 

ευνοούν τη 

ανάπτυξη της 

ασθένειας, 

ξεκινώντας από 

την αρχή της 

άνθησης έως και 

την πλήρη 

ωρίμανση των 

καρπών 

(BBCH 60-89) 

2 / 10 – 12 

Μαρούλι (Y) 

LACSA 

Τεφρά Σήψη 

(Botrytis 

cinerea – 

BOTRCI) 

 

Σκληρωτινίασ

200 -- 50-100 Εφαρμογές όταν 

οι συνθήκες 

ευνοούν τηv 

ανάπτυξη της 

ασθένειας, 

ξεκινώντας από 

3 εφαρμογές 

με 

μεσοδιάστημα 

7-14 ημέρες 



η 

(Sclerotinia sp. 

– SCLESP) 

τα πρώτα στάδια 

ανάπτυξης του 

φυτού έως και τη 

συγκομιδή 

(BBCH 10-49) 

Μαρούλι (Θ) 

LACSA 

Τεφρά Σήψη 

(Botrytis 

cinerea – 

BOTRCI) 

Σκληρωτινίασ

η 

(Sclerotinia sp. 

– SCLESP) 

200 -- 50-80 Εφαρμογές όταν 

οι συνθήκες 

ευνοούν τη 

ανάπτυξη της 

ασθένειας, 

ξεκινώντας από 

τα πρώτα στάδια 

ανάπτυξης του 

φυτού έως και τη 

συγκομιδή 

(BBCH 10-49) 

2 / 10 – 12 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: *Ο όγκος ψεκαστικού υγρού να μην ξεπερνά τα 80 λίτρα/στρ. 

στην περίπτωση χειροκίνητης εφαρμογής στις καλλιέργειες της φράουλας και του 

μαρουλιού, για την προστασία του χρήστη. 

**Μόνο για νωπή κατανάλωση. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Ανακινείτε καλά τη φιάλη 

πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. 

Προσθέστε τη συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο 

αναδεύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση καθ’ 

όλη τη διάρκεια του ψεκασμού. 

 

 

 

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις 

εφαρμογής. 

 

 

 

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: -- 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:  

Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες και δοχεία) μαζί με τα κουτιά, αφού καταστραφούν 

προηγουμένως με τρύπημα ή σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, 

εναποτίθενται όλα 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 

  

Αμπέλι 21 

  

Φράουλα (Υ+Θ) 3 

Τομάτα (Θ), Μελιτζάνα (Θ), Πιπεριά (Θ) 3 

Μαρούλι (Υ+Θ) 7 

 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:  

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν 

αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο 

χώρο, προστατευμένο από το άμεσο ηλιακό φως. 



Διαχείριση ανθεκτικότητας: 

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία pyrimethanil, η οποία ανήκει στην ομάδα 9 

κατά FRAC. 

• Συνιστάται η εναλλαγή με μυκητοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα 

προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας. 

• Συνίσταται η εναλλαγή με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης. 

• Ακολουθείστε οι οδηγίες της FRAC (Fungicide Resistance Action Committee) για τις 

ανιλινοπυριμιδίνες καθώς και τις οδηγίες για τον βοτρύτη. 

 

Δηλώσεις Επικινδυνότητας: 

 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

 Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική 

αντίδραση. 

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

ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

Εικονογράμματα κινδύνου 

 

 

Δηλώσεις Προφύλαξης: 

 Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. 

 Αν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή 

την ετικέτα. 

 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 

«Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και την 

εφαρμογή» 

«Σε περίπτωση επανεισόδου θα πρέπει να φοράτε γάντια, μακρύ παντελόνι και 

πουκάμισο με μακριά μανίκια» 

«Για τις καλλιέργειες θερμοκηπίου, οι εργάτες θα πρέπει να φορούν ολόσωμη φόρμα 

εργασίας και γάντια κατά την συγκομιδή» 

Για την προστασία των κατοίκων και των περιοίκων να χρησιμοποιείτε ακροφύσια 

μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%. 

 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). 

 Για να προστατέψτε τους υδρόβιους οργανισμούς να μην εφαρμόζεται σε βαριά, 

αργιλλώδη μη αποστραγγιζόμενα εδάφη. 

 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε από τα 

επιφανειακά ύδατα: 

 

 
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ KAI ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 

ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:   

 Να μην εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό 

από τα φύλλα. 

 Να μην εισέρχεστε στην καλλιέργεια του αμπελιού έως ότου παρέλθει διάστημα 3 

(τριών) ημερών από την εφαρμογή. 

 Να μην εισέρχεστε στην καλλιέργεια του μαρουλιού (θερμοκηπίου) έως ότου παρέλθει 

διάστημα 7 (επτά) ημερών από την εφαρμογή. 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ 

ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: 



• Μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων στην καλλιέργεια της φράουλας υπαίθρου ή 

θερμοκηπίου μη μόνιμης κατασκευής 

• Μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων στην περίπτωση πρώιμης εφαρμογής στην 

καλλιέργεια του αμπελιού ή μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων ή μία 

αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρωνμε ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της 

διασποράς κατά 50% στην περίπτωση όψιμης εφαρμογής στην καλλιέργεια του 

αμπελιού ή 

• Μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων στην καλλιέργεια του μαρουλιού υπαίθρου ή 

θερμοκηπίου μη μόνιμης κατασκευής 

• Μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων στην περίπτωση μίας εφαρμογής ή 20 μέτρων 

στην περίπτωση δύο εφαρμογών στην καλλιέργεια της τομάτας, της μελιτζάνας και της 

πιπεριάς θερμοκηπίου μη μόνιμης κατασκευής. 

 

Πρώτες Βοήθειες – Αντίδοτο: 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό. Εάν 

παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: 

Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Βγάλτε αμέσως όλα τα λερωμένα ρούχα. 

Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους. 

Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετέ τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και 

αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για 

αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε 

να ξεπλένετε. 

Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. 

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία. 

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777. 


