
Βρέξιμοι κόκκοι (WG) Εγγυημένη σύνθεση:
Sulphur                         80% β/β
Βοηθητικές oυσίες  19,2% β/β

Αριθμός Έγκρισης 
Κυκλοφορίας: 
60.526/12-05-2016

Παρασκευαστής - Εργοστάσιο παρασκευής: QUIMETAL INDUSTRIAL S.A. Los Yacimientos 1301, Maipú, Santiago, Χιλή
Κάτοχος της έγκρισης: QUIMETAL INTERNACIONAL REGISTROS E INVERSIONES S.L. Los Torneros 14, Poligono Ind. Los Angeles,
28906 Getafe, Madrid, Ισπανία
Υπεύθυνος επικοινωνίας: LANCES LINK ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ  Πατησίων 77-79, 104 34 Αθήνα, Τηλ./Fax: 210 5578797

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση
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ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ:

Επί της συσκευασίας

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: 
•Να διατηρείται μόνο στον αρχικό περιέκτη.
•Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
•«Φοράτε κατάλληλα γάντια, προστατευτικά ενδύματα και μάσκα κατά

την ανάμιξη/φόρτωση».
•«Φοράτε κατάλληλα γάντια, προστατευτικά ενδύματα και μπότες κατά

την εφαρμογή».
•«Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και

 γά ντια σε περίπτωση που εισέλθουν στον αγρό μετά την εφαρμογή».
Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περι-
βάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΩTEΣ BOHΘEIEΣ - ANTIΔOTO:
•Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή

(δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό).
•ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Συμ-

βουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
•ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: 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.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε θεραπεία συμπτωματική.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777

Μην ρυπαίνετε το νερό
με το σκεύασμα ή τα
κενά συσκευασίας του.

Για να προστατέψετε
τους υδρόβιους
οργανισμούς να αφήσετε
μιαν αψέκαστη ζώνη
προστασίας 5 μέτρων
από τα επιφανειακά
ύδατα.

THIOQUIM 80 WG
SULPHUR - ΘΕΙΟ 80%

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ - ΠΡOOΡΙΖΕΤΑΙ ΜONO ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ XPHΣTEΣ

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

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



Παρατηρήσεις: 1. Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο με το
στάδιο ανάπτυξης του φυτού. 2. Οι εφαρ μογές είναι προλη-
πτικές και γίνονται εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη
των ασθενειών. 3. Να ακολουθούνται τα προγράμματα των
γεωργικών προειδοποιήσεων (στις περιοχές που εφαρμό-
ζονται). 4. Η χρήση του σκευάσματος μπορεί να ενταχτεί σε
προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών.
5. Το θειάφι δεν δρα σε θερμοκρασία μικρότερη των 18οC.
6. Δρα καλύτερα σε θερμο κρασία μεγαλύτερη των 20οC. 7.
Διακοπή ψεκασμών το λιγότερο 2-3 εβδομάδες πριν τη συγ-
κομιδή των ζαχαρότευτλων.
Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλον-
τολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Στην καλλιέργεια του αμπελιού
να μην εφαρμόζεται πολύ κοντά στη συγκομιδή καθώς αφήνει
σημάδια πάνω στους καρπούς.
Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος
Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το
δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη
μέση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος
αργά στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε
με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Το ψεκα-
στικό διάλυμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα σε 24 ώρες
από την παρασκευή του αφού προηγηθεί ισχυρή ανάδευση.
Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αμέσως μετά το
τέλος του ψεκασμού, αδειάστε τελείως το ψεκαστικό
βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη
του σκευάσματος. Ξεπλύντε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα
του ψεκαστικού, δυο-τρείς φορές με καθαρό νερό. Επειδή
το θειάφι διαβρώνει τα μέταλλα, οι ψεκαστήρες πρέπει να
πλένονται καλά αμέσως μετά το τέλος του ψεκασμού.
Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με παραφινικό λάδι
καθώς και με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα
κενά μέσα συσκευασίας (σακίδια, σάκοι) μαζί με τα κουτιά,
αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη δια-
σφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε
σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της
πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια
στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Όταν έχει στε-
γνώσει το ψεκαστικό υγρό στα φυτά.
Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και
κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: •
Μη χρησιμοποιείτε το σκεύασμα μέσα σε 4 εβδομάδες από
την εφαρμογή πολτού, γιατί προκαλεί φυτοτοξικότητα. •
Σε υψηλές θερμοκρασίες (πάνω από 30°C) μπορεί να προ-
καλέσει εγκαύματα στα φυτά. • Μπορεί να προκαλέσει φυ-
τοτοξικότητα στα κολοκυνθοειδή, καθώς και σε ορισμένες
ποικιλίες μηλιάς, αχλαδιάς και βερικοκιάς, κάτω από συν-
θήκες υψηλής ηλιοφάνειας και υψηλών θερμοκρασιών.
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:
Φυτικά προϊόντα                                                  Ημέρες
Μηλιά, Αχλαδιά, Ροδακινιά, Βερικοκιά                    7
Ελιά (ποικιλία πράσινη ελιά Χαλκιδικής)              90
Αμπέλι (οινοποιήσιμες και επιτραπέζιες
ποικιλίες)                                                                    5

Τομάτα (Υ)                                                                    3
Τομάτα (Θ), Μελιτζάνα, Πιπεριά                               7
Κολοκυνθοειδή (Αγγούρι, Κολοκύθι,
Καρπούζι, Πεπόνι)                                                      7

Ζαχαρότευτλα                                                 μη εφαρμόσιμο

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευά-
σματος: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συ-
σκευασία σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο και
μακριά από εστίες φωτιάς. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται
σταθερό για δύο (2) χρόνια.
ΗΜΕΡOΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ / AΡΙΘ. ΠAPTIΔAΣ: 
Bλέπε συσκευασία

Πεδίο
Εφαρμογής Στόχος

Δόσεις σκευάσματος
Τρόπος και

χρόνος
εφαρμογής

Μέγιστος αριθ.
εφαρμογών ανά
καλλιεργητική

περίοδο / Μεσο-
διάστημα εφαρ-

μογών (min)s

γραμ./
100 λίτρα

ψεκ.
υγρό

Όγκος 
ψεκ. υγρού

λίτρα /
στρέμμα

Μέγιστη
ποσότ. 

σκ. γραμ/
στρέμμα

Μηλιά
Αχλαδιά

Ωίδιο

400 100-200 800 Στα στάδια πράσινης και
ρόδινης κορυφής.
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200-300 600
Στην πτώση των πετά-
λων και εφόσον οι συν-
θήκες ευνοούν την
ανά πτυξη της ασθένειας.

Φουζικλάδιο 500 100-200 1000

Στα στάδια πράσινης και
ρόδινης κορυφής, στην
πτώση των πετάλων και
εφόσον οι συνθήκες ευ-
νοούν την ανάπτυξη της
ασθένειας.

Ροδακινιά,
Νεκταρινιά,
Βερικοκιά Ωίδιο 300-400 150-250 1000

Στα στάδια πτώσης πε-
τάλων, απόσπασης του
κάλυκα και στάδιο καρ-
πιδίου και εφόσον οι
συνθήκες ευνοούν την
ανάπτυξη της ασθένειας.
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Ελιά
(ποικιλία
πράσινη
ελιά Χαλκι-
δικής)

Ακάρεα της
οικογένειας
Eriophyidae

320 100-120 384

Ψεκασμός φυλλώματος.
Εφαρμογή κατά το στά-
διο σχηματισμού των
ανθοφόρων οφθαλμών
(Απρίλιο) και κατά την
πτώση των πετάλων
(τέλος ανθοφορίας).

2/30

Αμπέλι
(οινοποι-
ήσιμες 
και επι -
τραπέζιες 
ποικιλίες)

Ωίδιο

200-400 50-100 400 Όταν οι βλαστοί έχουν
μήκος περίπου 10 εκατ.

8/7100-200 50-150 300

Κατά την άνθηση, μετά
το δέσιμο των ραγών και
κάθε 15-20 ημέρες μέχρι
το στάδιο του «γυαλίσμα-
τος» των ραγών ανάλογα
πάντοτε με την ένταση
της προσβολής.

Ερίνωση 1000 50-150 1500 Έναρξη έκπτυξης των
οφθαλμών.

Τομάτα (Y) Ωίδιο 40-100 200 Με την εμφάνιση των
πρώτων συμπτωμάτων
της ασθένειας και επα-
νάληψη ανάλογα με την
ένταση της προσβολής.
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Τομάτα (Θ) Ωίδιο 50-100 300 4/10-15

Μελιτζάνα,
πιπεριά

Ωίδιο 50-100 300

Με την εμφάνιση των
πρώτων συμπτωμάτων
της ασθένειας και επανά-
ληψη ανάλογα με την έν-
ταση της προσβολής.

4/10-15

Κολοκυν -
θοειδή:
-αγγούρι,
-κολοκύθι,
-πεπόνι,
-καρπούζι

Ωίδιο 50-80 240

Με την εμφάνιση των
πρώτων συμπτωμάτων
της ασθένειας και επανά-
ληψη ανάλογα με την έν-
ταση της προσβολής.

4/10-15

Ζαχαρό-
τευτλα Ωίδιο 30 750

Εφαρμογές εφόσον οι
συνθήκες ευνοούν την
ανάπτυξη της ασθένειας.
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Τετράνυχος 240-480 40-100 480
Με την έναρξη της προ-
σβολής και επανάληψη
ανάλογα με την εξέλιξη
αυτής.

Τριαντα-
φυλλιά Ωίδιο 200-300 50 150

Μόλις οι βλαστοί αποκτή-
σουν μήκος 10-15 εκατ.
και επανάληψη ανάλογα με
την ένταση της προσβολής
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