
25 ΚΙΛΑ (Kg) 

SOLFOXIDANTE 

επαφής με προστατευτική δράση κατά  του Ωίδιου.

Εγγυημένη σύνθεση:
Sulphur:  80% β/β
Βοηθητικές ουσίες: μέχρι 100% β/β 

Αρ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 3652

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Sulphur (Θείο) 80% 
 Σκόνη επίπασης (DΡ)

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Ημερομηνία Παραγωγής (Prod. Date): 
βλέπε συσκευασία (see pack)

Αριθμός Παρτίδας (Lot No.):  
βλέπε συσκευασία (see pack) 

Κάτοχος της άδειας-Παρασκευαστής σκευάσματος:
AZUFRERA Y FERTILIZANTES PALLARÉS S.A. (AFEPASA), Polígono Industrial Constantí, Av. Europa, 1- 7, 43120 Constantí (Tarragona), SPAIN (Ισπανία).

Καθαρό Βάρος (Net Weight): 

Δηλώσεις Επικινδυνότητας:
Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
 
Δηλώσεις Προφύλαξης: 
-Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. 
-Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / συγκεντρώσεις 
σταγονιδίων /ατμούς/εκνεφώματα.
-Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
-Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής 
προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο και σταθερά υποδήματα.
-Μαζέψτε την ουσία ή το προϊόν που χύθηκε. 
-Μη ρυπαίνεται τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του. 
- Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήνετε μίαν ζώνη προστασίας 
5 μέτρων από επιφανειακά ύδατα. 
-Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους να αφήνετε μίαν ζώνη προστασίας 10 
μέτρων για το  αμπέλι, 5 μέτρων για την καλλιέργεια του πεπονιού, καρπουζιού, 
τομάτας και καλλωπιστικών ύψους <50εκ., και 10 μέτρων για τομάτες και 
καλλωπιστικά>50εκ.
-Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες  και άλλα έντομα 
επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία τους ή 
κατά την περίοδο ανθοφορίας των ζιζανίων. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την 
περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν.
 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο: 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά 
λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Εάν ο 
ερεθισμός εμμένει ζητήστε ιατρική συμβουλή. 
Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα. Μην προκαλέσετε εμετό. Καλέστε 
αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. 
Αντίδοτο: ∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο . Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401

Τρόπος εφαρμογής: Με επίπαση, ως έχει.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:
ΑΜΠΕΛΙ (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια): ∆όση 2-3 κιλά/δεκάριο. Για Ωίδιο, 
Ακάρεα με εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής από το στάδιο των 5-8 φύλλων 
έως την αρχή της ωρίμανσης. Κατά την διάρκεια της ανάπτυξης των φύλλων επιτρέπεται 
να γίνει μόνο μια εφαρμογή. Μέχρι 4 εφαρμογές ανά καλ. περίοδο με μεσοδιάστημα 
εφαρμογών 10 ημέρες. 
ΠΕΠΟΝΙ, ΚΑΡΠΟΥΖΙ, ΤΟΜΑΤΑ (Υπαίθρου): ∆όση 2-3 κιλά/δεκάριο. Για Ωίδιο, 
Ακάρεα με εφαρμογές σε όλα τα στάδια ανάπτυξης της καλλιέργειας. Μέχρι 3 εφαρμογές 
ανά καλ. περίοδο με μεσοδιάστημα εφαρμογών 5-10 ημέρες. 
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ (Υπαίθρου): ∆όση 2 κιλά/δεκάριο. Για Ωίδιο, Ακάρεα  με εφαρμογές 
σε όλα τα στάδια ανάπτυξης της καλλιέργειας. Μέχρι 3 εφαρμογές ανά καλ. περίοδο με 
μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-10 ημέρες.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν 
πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις: Αμπέλι, Τομάτα, Πεπόνι, Καρπούζι, 
Καλλωπιστικά: Μ.Ε.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες 
το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:    
Διαχείριση Ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: Μ2
Το θειάφι δεν δρα σε θερμοκρασία μικρότερη των 18οC.
∆ρα καλύτερα σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 20οC.
Μην εφαρμόζετε παραφινέλαια για 21 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή του.
Μην εφαρμόζετε σε καλλιέργειες εάν τα φρούτα προορίζονται για κονσερβοποίηση.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του 
ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το 
σκεύασμα: 10 ημέρες σε αμπέλι.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης 
παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: ∆εν είναι φυτοτοξικό στις 
συνιστώμενες δόσεις και δόσεις εφαρμογής.

Συνδυαστικότητα: Το προϊόν εφαρμόζεται μόνο του.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο δροσερό, 
ξηρό και καλά αεριζόμενο και σε θερμοκρασίες κάτω των 40οC και προστατευμένο από την 
παγωνιά. Στις συνθήκες αυτές  το σκευάσμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την  
αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της 
συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας αφού καταστραφούν με σκίσιμο, για τη 
διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής για 
ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Όροι πωλήσεων: Εγγυούμαστε την ποιότητα του προϊόντος μας όταν βρίσκεται στην 
αρχική και σφραγισμένη συσκευασία του. Οι οδηγίες για τη χρήση του, δεν είναι 
δεσμευτικές, αλλά βασίζονται στις πιο πρόσφατες εμπειρίες και γνώσεις. Πολλοί 
παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες και το έδαφος, οι ποικιλίες των φυτών, η 
ανθεκτικότητα, η τεχνική του ψεκασμού, καθώς και άλλοι παράγοντες, μπορεί να 
επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα του προϊόντος. Ο χρησιμοποιών το παρασκεύασμα 
αναλαμβάνει και την ευθύνη για τυχόν αποτυχίες. ∆ε φέρουμε καμιά ευθύνη για ζημιές που 
είναι αποτέλεσμα κακής αποθήκευσης ή χρήσης.

 Διανομέας: 

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd.
Τηλ: 22815353 - Λευκωσία 
www.premier.com.cy - contact@premier.com.cy
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