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ΦAΣMA ΔPAΣHΣ

                                                                                    Δόσεις                                                                              Μέγιστος 
Καλλιέργειες       Aσθένειες                  Γραμ.              Όγκος               Γραμ.            Xρόνος εφαρμογής              αριθμός
                                                         σκευάσμ./          ψεκαστ.       σκευάσμ./στρ.                                              εφαρμογών 
                                                         100 λίτρα            υγρού               (max)                                                    ανά καλλιεργ.
                                                        ψεκ. υγρού      (λίτρα/στρ.)                                                                            περίοδο
                                                                                                                                                                                     
Αμπέλι                 Περονόσπορος            250                50-100                250            Όταν οι βλαστοί έχουν                 4
                           (Plasmopara                                                                                        μήκος 10 εκατ.
                           viticola)                                                                                           - μετά από 10 ημέρες 
                                                                                                                                 - λίγο πριν την άνθηση 
                                                                                                                                 - λίγο μετά την άνθηση 
                                                                                          
Πατάτα                Περονόσπορος              –                  50-100                250          Διαδοχικές προληπτικές               2
                           (Phytophthora                                                                                εφαρμογές κάθε 10-14 
                          infestans)                                                                                       ημέρες με έναρξη όταν
                                                                                                                           τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκ.

Παρατηρήσεις: 1) Εάν μετά την τελευταία εφαρμογή με το σκεύασμα εμφανιστεί περονόσπορος σε διάστημα μικρότερο
από 10-14 ημέρες θα πρέπει να γίνει αμέσως επέμβαση με μυκητοκτόνα επαφής ή διασυστηματικά διαφορετικού τρόπου
δράσης (να μην περιέχουν δραστικό συστατικό της ομάδας των φαινυλαμιδίων, όπως benalaxyl και ofurace). 2) Η συνολική
εφαρμοζόμενη ποσότητα χαλκούχων σκευασμάτων ανά καλλιεργητική περίοδο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 400 γραμ.
ανά στρέμμα (ποσότητα εκφρασμένη σε μεταλλικό χαλκό).   

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

      Φυτικά προϊόντα                           Ημέρες

              Αμπέλι                    Στο τέλος της ανθοφορίας

             Πατάτα                                       28

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματος.
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ή ΤΩΝ ζΩΩΝ
ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ
ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την
ψεκασμένη περιοχή για 21 ημέρες.

Metalaxyl (Μεταλαξύλ) 8% + Copper Oxychloride
(Οξυχλωριούχος χαλκός) 40%

Βρέξιμη σκόνη (WP)
Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά

(ΑΑΔΑ): 60822/28-12-2018

Εγγυημένη σύνθεση:
Metalaxyl                                              8% β/β
Μεταλλικός χαλκός σε
μορφή οξυχλωριούχου χαλκού            40% β/β 
Βοηθητικές ουσίες                        20,10% β/β

ΦYΛAΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ MAKPIA AΠO ΠAIΔIA
ΠΡOOΡΙΖΕΤΑΙ ΜONO ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ XPHΣTEΣ

ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ
με προστατευτική δράση

• Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη 
• Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς  με
μακροχρόνιες επιπτώσεις 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 
• Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. •
Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποι-
είτε αυτό το προϊόν. •Να φοράτε προστατευτικά γάντια
(νιτριλίου) και προστατευτικά ενδύματα. • ΣΕ ΠΕΡΙ-
ΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε προσεκτικά
με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επα-
φής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε
να ξεπλένετε. • Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗ-
ΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. • Διάθεση περιεχομένου/πε-
ριέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

ΠΡΩTEΣ BOHΘEIEΣ - ANTIΔOTO 
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Χορηγήστε γάλα ή νερό
(για αραίωση) και επικοινωνήστε με το Κέντρο Δηλη-
τηριάσεων για λήψη οδηγιών και περαιτέρω αντιμε-
τώπιση. Αντίδοτο: πενικιλλαμίνη. 

THΛ. KENTPOY ΔHΛHTHPIAΣEΩN: 210 77 93 777

• Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη
υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες
χρήσης. • Περιέχει Metalaxyl. Μπορεί να προκα-
λέσει αλλεργική αντίδραση. • Μη ρυπαίνετε τα
νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Μην
καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε
επιφανειακά νερά. Αποφύγετε τη ρύπανση μέσω
των συστημάτων αποστράγγισης νερών από τις
γεωρ γικές εκμεταλλεύσεις και τους δρόμους).

Κάτοχος της άδειας - Παρασκευαστής: 

INDUSTRIAS QUIMICAS 
DEL VALLES (IQV) S.A. 

Av. Rafael Casanova 81, 08100 Mollet
del Valles, Barcelona, Ισπανία

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 1250 ΓΡΑΜ.

MEXY-CO
ULTRA 8/40 WP

MEXY-CO
ULTRA 8/40 WP

MEXY-CO
ULTRA 8/40 WP

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

ΠΕΡΙΒOΙΑΣ 6  • 145 64 ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ
ΤΗΛ. 210 62 52 600 • www.phytorgan.gr

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε
το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση
με νερό. Διαλύστε την απαιτούμενη δόση του σκευά-
σματος σε μικρή ποσότητα νερού και προσθέστε το στο
ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε το υπό-
λοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση και εφαρμόστε
μέσα σε λίγες ώρες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑ-
ΣΙΑΣ: Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες, σάκοι), μαζί
με τα κουτιά αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκί-
σιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, ενα-
ποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή
ανάκτηση ενέργειας.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: —

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα
στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ
ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Να αποθηκεύεται στην αρχική του
κλειστή συσκευασία, σε χώρο καλά αεριζόμενο, προ-
στατευμένο από υγρασία και το άμεσο ηλιακό φως και
σε θερμοκρασία μέχρι 35°C. Σε αυτές τις συνθήκες
διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερο-
μηνία παρασκευής του.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:
ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

Metalaxyl (Μεταλαξύλ) 8% + Copper Oxychloride
(Οξυχλωριούχος χαλκός) 40%

MEXY-CO
ULTRA 8/40 WP

MEXY-CO
ULTRA 8/40 WP

Βλέπε συσκευασία
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