
 

 
                      

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

SPIROX ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ 

  

 

Προστατευτικό διασυστηματικό μυκητοκτόνο, για την αντιμετώπιση του ωιδίου της 

αμπέλου (Uncinula necator). Παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση εργοστερόλης με τρόπο 

διαφορετικό από εκείνη των DMIs. Παρουσιάζει βραδεία αποπλαστική κίνηση στα 

φυτά, στα οποία διεισδύει ταχύτατα και γι’ αυτό δεν επηρεάζεται η δράση του από τη 

βροχόπτωση, δύο ώρες μετά την εφαρμογή του. 

 

Εγγυημένη Σύνθεση: Spiroxamine 50% β/ο + Βοηθητικές ουσίες 47% β/β. 

Μορφή: Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC). 

Κάτοχος της άδειας: Arysta LifeScience Benelux Sprl. 

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: Arysta LifeScience Ελλάς Α.Ε. 

Διανομή:  FARMA-CHEM S.A. 

  

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  

Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος. Ο όγκος του ψεκαστικού υγρού και η πίεση 

ψεκασμού πρέπει να είναι τέτοιοι ώστε να επιτυγχάνεται καλή διαβροχή του 

φυλλώματος.  

 

 

 

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: 

 
 

Πεδίο 

Εφαρμογής 

 

 

 

 

 

Στόχος 

 

 

 

 

 

 

Δόσεις σκευάσματος Τρόπος και χρόνος 

Εφαρμογής 

 

 

 

 

 

 

Μεσοδιάστημα 

εφαρμογών ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο 

   

κ.εκ. / κ.εκ. / 100 
λίτρα ψεκ. 

υγρού 

Όγκος ψεκ. 
υγρού 

 λιτρα / στρ. 
στρέμμα 

 

 

 
 

Αμπέλι 

(επιτραπέζια και 

οινοποιήσιμα 

σταφύλια και 

Ωίδιο της 

αμπέλου 

(Uncinula 

necator) 

60 60 100 Προληπτικοί 

ψεκασμοί 

φυλλώματος στο 

στάδιο των 2-3 

3 

 



σταφίδες) φύλλων λίγο πριν 

την άνθιση και μετά 

το δέσιμο και σε 

εναλλαγή με 

μυκητοκτόνα 

διαφορετικού 

τρόπου δράσης, με 

μεσοδιάστημα 

επεμβάσεων 7-16 

ημέρες*. 
       

* 7-12 ημέρες όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη του παθογόνου και  

13-16 ημέρες όταν ο κίνδυνος προσβολής είναι μικρός  

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:  

Αραιώνουμε το προϊόν σε λίγο νερό. Στη συνέχεια αδειάζουμε το μίγμα στο 

μισογεμισμένο με νερό βυτίο με συνεχή ανάδευση και απογεμίζουμε το βυτίο με νερό.  

 

 

 

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:  

Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες και στις συνιστώμενες δόσεις 

εφαρμογής.  

 

 

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: -- 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:  

Η απόσυρση ή η καταστροφή του SPIROX, πρέπει να γίνεται σε υψικαμίνους που 

έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του.  

 
   

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ Ή ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 

ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ:  
 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

  

Αμπέλι  

  

Επιτραπέζια Σταφύλια 14 

Οινοποιήσιμα Σταφύλια 35 

 

Διαχείριση ανθεκτικότητας  
Ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας του μύκητα Uncinula necator (ωίδιο της 

αμπέλου) στο SPIROX (Spiroxamine 50%) κάτω από ορισμένες συνθήκες, είναι 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:  

Το σκεύασμα διατηρείται για δύο (2) χρόνια, σε συνήθεις συνθήκες αποθήκευσης, στην αρχική 

του κλειστή συσκευασία. 

 

 
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: 



υπαρκτός. Για την πρόληψη εμφάνισης φαινομένων ανθεκτικότητας στην πράξη, πρέπει 

να εφαρμόζονται τα ακόλουθα:  Χρήση του Spiroxamine μόνο προληπτικά και σε 

εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων χημικών ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης.  

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: τρεις (3).  
 

Δηλώσεις Επικινδυνότητας: 

 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης ή σε περίπτωση εισπνοής. 

 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. 

 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. 

 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 

 Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο. 

 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (οφθαλμούς) ύστερα από 

παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. 
 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

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

ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 
 

Εικονογράμματα κινδύνου 

 
 

Δηλώσεις Προφύλαξης: 

 Μακριά από παιδιά. 

 Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. 

 Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. 

 Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / συγκεντρώσεις 

σταγονιδίων / ατμούς / εκνεφώματα 

 Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια και το δέρμα. 

 Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. 

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

 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής 

προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. 

 Φυλάσσεται κλειδωμένο. 

 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. 
Να μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. 

«Φοράτε κατάλληλα γάντια και ολόσωμη φόρμα κατά την ανάμιξη/φόρτωση και τον 

ψεκασμό». 

 

Πρώτες Βοήθειες – Αντίδοτο: 

Γενικές πληροφορίες: Απομακρύνετε τον παθόντα από την επικίνδυνη ζώνη. 

Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό. 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευτείτε/Επισκεφθείτε 

γιατρό. 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και 

αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε το 

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. 

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

παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: 

Συμβουλευτείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν 

τα ξαναχρησιμοποιήσετε. 

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

αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. 

Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. 

Χρειάζεται ειδική αγωγή. 



Παρατεταμένη επαφή με το δέρμα: Πλυθείτε με άφθονο νερό και σαπούνι. Στη 

συνέχεια ζητείστε ιατρική συμβουλή. 

Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως ιατρική βοήθεια. 

Πληροφορίες για τον θεράποντα: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε 

συμπτωματική θεραπεία. 

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777. 


