
 

 
                      

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

ROTAR ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ 

  
Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προληπτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση 
κατά του ωΐδίου. Απορροφάται από τα φύλλα και έχει διελασματική και 
διασυστηματική δράση καθώς και με ατμούς. Η μετακίνηση του προϊόντος στους 
αναπτυσσόμενους βλαστούς συμβάλλει στην προστασία των νέων φύλλων. Το 
προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε καλλιέργειες υπαίθρου και θερμοκηπίου. 

   
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
Είναι Γαλάκτωμα, λάδι σε νερό (EW) με 25% β/o περιεκτικότητα σε  Bupirimate και 
74.8 % β/β βοηθητικές ουσίες.  

 

Kάτοχος της άδειας: FARMA-CHEM S.A. 

Παρασκευαστής σκευάσματος: ADAMA Makhteshim Ltd., Ισραήλ 

Προϊόν αναφοράς: NIMROD 25 EW 

  
 ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  

Ψεκασμοί φυλλώματος.  

 

 
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: 
 

Πεδίο Εφαρμογής Στόχος Δόσεις σκευάσματος Τρόπος και Μέγιστος αριθμός 
     χρόνος εφαρμογών ανά   

κ.εκ./ κ.εκ./ Όγκος   εφαρμογής καλλιεργητική   

στρέμμα 100 ψεκ.    περίοδο    

λίτρα υγρού 
 

    / Μεσοδιάστημα    

ψεκ. λίτρα / 
 

    εφαρμογών σε    

Υγρού στρέμμα 
 

    ημέρες       

Μηλιά Ωίδιο 90 60 100 - 150 Εφαρμογές από 1-4/10 

(MABSD) (Podosphaera    πριν την άνθηση  
 leucotricha - PODOLE)    έως την  
     ωρίμαση.  

     BBCH 51 - 85  

Βερικοκιά Ωίδιο 75-100 75-100 100 - 150 Εφαρμογές από 1-4/10 

(PRNAR) 
(Sphaerotheca 

pannosa    το στάδιο της  

Ροδακινιά 
var. persicae - 

SPHRPA)    πλήρους  
(PRNPS)     άνθησης έως την  

     ωρίμαση.  

     BBCH 65 - 91  

 



Αμπέλι Ωίδιο 80-150 100 80 - 150 Εφαρμογές από 1-4/10 

(VITVI) (Uncinula necátor    την αρχή της  

(επιτραπέζιο & - UNCINE)    βλάστησης έως  

οινοποιήσιμο)     την ωρίμαση.  

     BBCH 15 - 85  

Φράουλα (Υ+Θ) Ωίδιο 100 -- 50 - 100 Εφαρμογές από 1-4/10 

(FRAAN) 
(Sphaerotheca 

macularis    το στάδιο του  
 - PHRMA)    πρώτου  
     πραγματικού  
     φύλλου έως την  
     ωρίμαση.  

     BBCH 11 - 85  

Τομάτα (Υ+Θ) Ωίδιο 100-200 -- 50 - 100 Εφαρμογές από 1-4/10-12 

(LYPES) (Leveillula taurica    το στάδιο των 2  
Πιπεριά (Υ+Θ) - LEVETA)    φύλλων έως την  

(CPSAN)     ωρίμαση.  

Μελιτζάνα (Υ+Θ)     BBCH 12 - 89  

(SOLME)       

Αγγούρι (Υ+Θ) 
(CUMSA) 

Αγγουράκι (Υ+Θ) 
(CUMSA) 

Κολοκυθάκι (Υ+Θ) 
(CUUPΕ) 

Ωίδιο 
(Podosphaera fusca - 

PODOFU 
Erysiphe 
cichoracearum 
- ERYSCI) 

100 
 
 
 
 
 

-- 
 
 
 
 

 

50 – 100 
 
 
 
 
 

Εφαρμογές από 

το στάδιο του 3ου 

φύλλου έως την 
ωρίμαση. 
BBCH 13 – 89 
 

1-3/10 

 
 

 

Πεπόνι (Υ+Θ) Ωίδιο 100 -- 50 - 100 Εφαρμογές από το 1-4/10 

(CUMME) (Podosphaera fusca -    στάδιο των 2 (4 εφαρμογες για Υ, 

Καρπούζι (Υ+Θ) PODOFU    φύλλων έως την 3 εφαρμογές για Θ) 

(CITLA) 
Erysiphe 

cichoracearum    ωρίμαση.  

Κολοκύθα (Υ+Θ) - ERYSCI)    BBCH 12 - 89  

(CUUMA)       

Κοκκινόφυλλο Ωίδιο 125 -- 30-80 Εφαρμογές από το 
στάδιο των 2 
φύλλων έως την 
ωρίμαση. 
BBCH 12 – 89 
 

1-2/10 

Κιχώριο (Υ) ή 
(Erysiphe 

cichoracearum     

Ραδίκια witloof (Υ) ή - ERYSCI)     

Ιταλικό Radicchio (Υ)      

(CICIF)      

Τριανταφυλλιά (Υ+Θ) Ωίδιο 100-150 150-300 50-100 Προληπτική 
εφαρμογή από 
την εμφάνιση των 
πρώτων φύλλων. 
BBCH 10 – 97 
 
 

1-2/7-10 

(POSSS) 
(Sphaerotheca 

pannosa     

 - SPHRPA)     

Δαφνοκέρασο (Υ+Θ)      

(PRNLR)      

Καλλωπιστικά Oidium sp. (OIDISP) 100 60-100 100 - 150 Άνοιξη ως 4/10 

δένδρα :  200 100-300 50 - 100 Φθινόπωρο  
Ornamental plants     Ψεκασμός  

(NNNZZ)       

(Χρήση Ήσσονος       

Σημασίας)*, **       

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

1) Το εύρος των δόσεων είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής, 
χρησιμοποιείτε την υψηλότερη δοσολογία σε περίπτωση υψηλής έντασης της 
ασθένειας. 

2) Ο όγκος ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα είναι ανάλογος του σταδίου ανάπτυξης 
κάθε καλλιέργειας. 

3) Στις περιοχές που εφαρμόζονται, να ακολουθούνται οι οδηγίες των Δελτίων 
Γεωργικών Προειδοποιήσεων. 

 
*Για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας, δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα 
και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες 
από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δε 
φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη 
φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος. 
** Ο κάτοχος της άδειας δεν υποχρεούται να συμπεριλάβει αυτές τις χρήσεις στην 
ετικέτα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος. 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: 

Γεµίστε το ψεκαστικό δοχείο µέχρι τη µέση µε νερό. Προσθέστε την συνιστώµενη δόση 
του σκευάσµατος, αναδεύοντας συγχρόνως το ψεκαστικό υγρό. Συµπληρώστε µε το 
υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. 
 

 ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:  

 

Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής. 
 

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: - 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:  
Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά 
αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την 
αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής. 
 

   

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

 

Φυτικά προϊόντα 

 

Ημέρες 

Αμπέλι (επιτραπέζιο & οινοποιήσιμο), 
Μηλιά 

14 

Βερικοκιά, , Κοκκινόφυλλο Κιχώριο (Υ) ή 
Ραδίκια witloof (Υ) ή Ιταλικό Radicchio (Υ), 
Ροδακινιά 

7 

Φράουλα (Υ+Θ), Τομάτα (Υ+Θ), Πιπεριά 
(Υ+Θ), Μελιτζάνα (Υ+Θ) 

3 

Αγγουράκι (Υ+Θ), Αγγούρι (Υ+Θ), 
Καρπούζι (Υ+Θ), Κολοκύθα (Υ+Θ), 
Κολοκυθάκι (Υ+Θ), Πεπόνι (Υ+Θ) 

1 

Δαφνοκέρασο (Υ+Θ), Τριανταφυλλιά (Υ+Θ) Δεν ορίζεται 



 

Το σκεύασμα διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια, αν αποθηκευτεί στην αρχική του 
απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. 

Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά. 

Διαχείρηση ανθεκτικότητας: 

Για την αποφυγή εμφάνισης φαινομένων ανθεκτικότητας συνίσταται το ROTAR να 
χρησιμοποιείται σε προγράμματα εναλλαγής με μυκητοκτόνα που ανήκουν σε άλλες 
ομάδες, με διαφορετικό τρόπο δράσης. 
 

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

• Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 
 

Εικονογράμματα κινδύνου 

 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:  

 

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

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή 
ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ  
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: 


