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Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προληπτική δράση. Δρα σε πολλαπλές θέσεις (multi-site contact group M1). Μετά την 
εφαρμογή, δρα σε δύο στάδια: επιβραδύνει την ανάπτυξη των παθογόνων, παρεμποδίζει την παραγωγή σπορίων και αναστέλλει τον 

πολλαπλασιασμό του μύκητα ενισχύοντας την φυσική άμυνα των φυτών. 
Εγγυημένη σύνθεση:       Αρ.Εγγραφής: 3925 
Potassium phosphonate 51% β/ο 
Βοηθητικές ουσίες: 45,5% β/β 
Πυκνό διάλυμα (SL) 
 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί φυλλώματος. 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την 
απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την 
ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού.  
Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, τρεις (3) 
φόρες με καθαρό νερό.  
 
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Γκρέιπ φρούτ, Λεμονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά, Φράπα, Λιμμετίες (Πράσινα λεμόνια), Κιτριά, 
Νερατζιά, Περγαμόντο): για Φυτόφθορα (Phytophthora spp.) με δόση 150 - 875 κ.εκ.σκευάσμ./δεκ. ή 150 - 250 κ.εκ.σκευάσμ./100 
λίτρα ψεκ.υγρού και Όγκο ψεκ.υγρού 100 – 350 λίτρα/δεκάριο. Ψεκασμοί φυλλώματος μετά την έκπτυξη των βλαστών BBCH >40. 
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 20 ημέρες. 
ΑΜΠΕΛΙ (Οινοποιήσιμα & Επιτραπέζια σταφύλια): για Περονόσπορο (Plasmopara viticola) με δόση 75-250 κ.εκ.σκευάσμ./δεκ. ή 
150 - 250 κ.εκ.σκευάσμ./100 λίτρα ψεκ.υγρού και Όγκο ψεκ.υγρού 50-100 λίτρα/δεκάριο. Ψεκασμοί φυλλώματος από το τέλος 
ανάπτυξης του φυλλώματος και επανάληψη εάν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας BBCH >20. Μέγιστος αριθμός 
εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογής 10 ημέρες. 

Η κάτωθι χρήση θα χορηγηθεί σύμφωνα με την παρακάτω ΟΓΠ όταν καθοριστούν στον κανονισμό 396/2005 νέα MRLs. Ο κάτοχος της 
έγκρισης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια αρχή. 

ΕΛΙΑ: για Κυκλοκόνιο (Spilocaea oleaginea) με δόση 120-250 κ.εκ.σκευάσμ./δεκ. ή 150 - 250 κ.εκ.σκευάσμ./100 λίτρα ψεκ.υγρού και 
Όγκο ψεκ.υγρού 80-100 λίτρα/δεκάριο. Ψεκασμοί φυλλώματος από την έναρξη της βλάστησης και επανάληψη εάν οι συνθήκες είναι 
ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας BBCH >20. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 3 εφαρμογές με 
μεσοδιάστημα εφαρμογής 10 ημέρες. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο της πίεσης προβολής. 2. Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι 
καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. 3. Να ακολουθούνται στις περιοχές που εφαρμόζονται, τα Προγράμματα 
Γεωργικών Προειδοποιήσεων. 
 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ Η ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ 
ΧΡΗΣΕΙΣ: Εσπεριδοειδή, Αμπέλι, Ελιά: 15 ημέρες. 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Η ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:  
Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης:--- 
Επειδή η δ.ο. δρά σε πολλαπλά σημεία, δεν αναμένονται φαινόμενα ανθεκτικότητας. Παρόλα αυτά προτείνεται η χρήση του MILDFOS σε 
προγράμματα ψεκασμών σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης έτσι ώστε να μειωθεί περεταίρω η 
πιθανότητα ανάπτυξης ανθεκτικότητας. 
 
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Μην εισέρχεστε στη ψεκασμένη καλλιέργεια μέχρι να στεγνώσει 
εντελώς το ψεκαστικό υγρό. Σε περίπτωση επανεισόδου φοράτε ρούχα εργασίας και γάντια. 



Τηρείτε ένα διάστημα επανεισόδου 12 ημερών για εφαρμογές σε εσπεριδοειδή (μετά τη δεύτερη εφαρμογή) και 10 
ημέρες για τα σταφύλια (μετά την τρίτη εφαρμογή), όταν οι απαιτούμενες εργασίες διαρκούν περισσότερο από δύο ώρες. 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ Η ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ: 
Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεις που αναγράφονται στη ετικέτα του σκευάσματος. 
 
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Το σκεύασμα δεν συνδυάζεται με διαφυλλικά λιπάσματα τα οποία περιέχουν άζωτο (νιτρικό και αμμωνιακό). Να 
μην γίνεται ανάμειξη με ελαιούχα σκευάσματα ή να χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες στις οποίες έχει γίνει εφαρμογή με ελαιούχα 
σκευάσματα, καθώς αυτό θα εμπόδιζε το προϊόν να διεισδύσει στο φυτό.  
 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: 
P405+Ρ102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 
Ρ261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα. Ρ262: Να μην έρθει σε επαφή με τα 
μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. Ρ280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα 
μάτια/πρόσωπο. Κατά την ανάμιξη, φόρτωση και χειρισμό να φοράτε ρούχα εργασίας και γάντια καθώς και κατά τις εργασίες καθαρισμού 
και συντήρησης του εξοπλισμού. Να αποφεύγεται την επαφή με τις ψεκασμένες επιφάνειες κατά την διάρκεια της εφαρμογής.  
P501: Διάθεση περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.  
SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μη πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.  
Spe 3: Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών να αφήσετε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα. 
EUH 210: Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί. 
EUH 401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 
 
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:  
Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.  
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, 
εφόσον είναι εύκολο.  
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή.  
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.  
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.  
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401 
 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Διατηρείται μόνο στην αρχική καλά κλεισμένη 
συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία 
παρασκευής του. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Οι φιάλες ξεπλένονται 
υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια 
αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για 
ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.  
 
ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ: 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. Δε φέρουμε καμιά ευθύνη για ζημιές που είναι αποτέλεσμα κακής αποθήκευσης ή χρήσης. 
 
Κάτοχος της Άδειας: 
AZUFRERA Y FERTILIZANTES PALLARÉS S.A. (AFEPASA) 
 
Διανομέας:  
Premier Shukuroglou Cyprus Ltd.  
Τηλ: +35722815353 – Λευκωσία                                                                                         LE/MILDFOS/CY/1 


