
SULPHUR 98.5DP
Ανόργανο μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση.
Έχει επίσης και ακαρεοκτόνο δράση.

Αρ. Εγγραφής: 2833
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Εγγυημένη σύνθεση:
Sulphur  98,5%  β/β 
Βοηθητικές ουσίες μέχρι 100% β/β
Σκόνη Επίπασης (DP)

Τρόπος εφαρμογής:  Επίπαση με καλή κάλυψη των φυτικών επιφανειών.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος: ---

Φάσμα ∆ράσης: (Πεδίο Εφαρμογής - Εχθρός που ελέγχεται - ∆όση - Τρόπος και 
Χρόνος εφαρμογής - Μέγιστος αρ. εφαρμογών/ καλλιεργ. περίοδο). Φράουλα: 
Για Ακάρεα 2-2,7 κιλά/δεκ. μέγιστη. Για Ωίδιο 2-3 κιλά/δεκ. μέγιστη. Μπορεί να 
εφαρμοστεί σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης της καλλιέργειας. 3 εφαρμογές με 
μεσοδιάστημα εφαρμογής 7-14 ημέρες. Πεπόνι, Καρπούζι: Για Ακάρεα και Ωίδιο 2-3 
κιλά/δεκ. μέγιστη. Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης της 
καλλιέργειας. 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7-10 ημέρες. Τομάτα: Για 
Ακάρεα και Ωίδιο 2-3 κιλά/δεκ. μέγιστη. Εφαρμογές μέχρι την πλήρη ωρίμανση (BBCH 
89). 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 7-10 ημέρες. Αμπέλι:  Για Ακάρεα και 
Ωίδιο 2-3 κιλά/δεκ. μέγιστη. 4 εφαρμογές. Εφαρμογές από την έναρξη της βλάστησης 
(στάδιο 5-8ου φύλλου) μέχρι την ωρίμανσης (BBCH 89). Κατά το στάδιο της ανάπτυξης 
των φύλλων (BBCH 10-19) μόνο μία εφαρμογή επιτρέπεται.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν 
πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις: Μ.Ε για όλες τις πιο πάνω καλλιέργειες.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το 
φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: 
∆ιαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου ∆ράσης: M2 
Το θειάφι δεν δρα σε θερμοκρασία μικρότερη των 18οC. ∆ρα καλύτερα σε 
θερμοκρασία μεγαλύτερη των 20οC. Αποφύγετε την εφαρμογή όταν επικρατούν 
θερμοκρασίες ίση ή μεγαλύτερη των 30οC. Να μην εφαρμόζεται όταν φυσάει. Να μην 
εφαρμόζονται παραφινέλαια 21 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή του θειαφιού.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του 
ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το 
φυτοπροστατευτικό προϊόν: 19 ημέρες για το αμπέλι.

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

Συνδυαστικότητα: Το προϊόν εφαρμόζεται μόνο του.

∆ηλώσεις προφύλαξης: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. Αποφεύγετε να 
αναπνέετε σταγονίδια/ εκνεφώματα. Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το 

δέρμα ή με τα ρούχα. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα. 
«Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική μάσκα κατά την ανάμιξη/φόρτωση και 
κατάλληλες μπότες κατά την εφαρμογή». «Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν 
προστατευτική ενδυμασία και γάντια εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά 
τον ψεκασμό». Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Για την 
προστασία των μηρυκαστικών, να μην εφαρμόζετε κοντά σε τόπους που βόσκουν τα 
μηρυκαστικά. Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μία 
ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα. Για να προστατέψετε τα 
αρθρόποδα μη στόχους να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 15 μέτρων για 
το αμπέλι, 5 μέτρων για την καλλιέργεια του πεπονιού, καρπουζιού και φράουλας 
μικρότερων από 50εκ. και 10 μέτρων για τομάτες και καλλωπιστικά μεγαλύτερα από 
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 ζητείστε ιατρική συμβουλή. ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ∆ΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. Μην χορηγήσετε τίποτα από το 
στόμα και μην προκαλέσετε εμετό σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του.
Αντίδοτο: ∆εν υπάρχει ειδικό Αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων/ Πρώτων Βοηθειών: 1401

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο 
δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, μακριά από πηγές ανάφλεξης και 
προστατευμένο από απ' ευθείας ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται 
σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και 
της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακίδια, σάκοι) μαζί με τα κουτιά, 
αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη 
περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή 
ανάκτηση ενέργειας.

Όροι πώλησης: Εγγυούμαστε την ποιότητα του προϊόντος μας όταν βρίσκεται στην 
αρχική και σφραγισμένη του συσκευασία. 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 της εφαρμογής, καθώς επίσης και οι άλλοι παράγοντες 
μπορεί επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα του προϊόντος. Ο χρησιμοποιών το 
παρασκεύασμα αναλαμβάνει και την ευθύνη για τυχόν αποτυχίες. ∆εν φέρουμε 
καμία ευθύνη για ζημιές που είναι αποτέλεσμα κακής αποθήκευσης ή χρήσης.
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