
Παράρτημα 
 

Όροι έγκρισης του σκευάσματος  Armetil M με αριθμό εγγραφής  2842  . 
 

9 Ιουλίου 2010 
 
 
Κάτοχος εγγραφής:  Industrias Quimicas Del Valles S.A., Spain    
 
 
Εμπορικό Όνομα:  Armetil M                               
 
 
Μορφή:    Βρέξιμη σκόνη (WP)        
 
 
Εγγυημένη σύνθεση:  mancozeb 64% β/β, metalaxyl 8% β/β                                   
 
    βοηθητικές ουσίες : 19,6 % β/β                          
 
 
 
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:  
    mancozeb 89% w/w min., metalaxyl 95% w/w min.                       
 
 
Παρασκευαστής δραστικής ουσίας:      Indofil Chemicals Company: mancozeb   
        IQV, S.A.: metalaxyl      
 
 
Παρασκευαστής σκευάσματος:            IQV, S.A., Spain                               
 
 
∆ιανομέας:    A. N. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd                                                         
 
 
Στόχος για τον οποίο προορίζεται: 
∆ιασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Περιέχει 

mancozeb που έχει δράση επαφής, παρεμποδίζοντας τη βλάστηση των σπόρων και του 

metalaxyl που προσλαμβάνεται από τα φύλλα και τα βλαστικά όργανα και έχει 

διασυστηματική δράση.                                           

 
Τρόπος εφαρμογής:  Ψεκασμός φυλλώματος        
 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος: Γεμίστε το ψεκαστήρα μέχρι τη μέση με 

νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και 

προσθέστε το μίγμα στο ψεκαστήρα. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα 

σκευάσματος υπό συνεχή ανάδευση.          

 



Φάσμα δράσης 
 

Καλλιέργειες Στόχος 
∆όση 

(γρ. σκευάσμ. 
/ 100 λίτρα 
ψεκ. υγρού) 

Τρόπος και χρόνος εφαρμογής 
Χρόνος 

ασφάλειας 
(ημέρες) 

Αμπέλι Περονόσπορος 
(Plasmopara viticola) 200-300 

Εφαρμογές (μέγιστος αριθμός: 4)  
1η: προστατευτική εφαρμογή, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της 
ασθένειας και/ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις ή όταν οι 
βλαστοί έχουν μήκος 20-30 εκ. 
2η και 3η: πριν την άνθηση και στο τέλος της άνθησης 
4η: αν είναι απαραίτητο, 14 μέρες μετά την άνθηση 

∆εν απαιτείται 
καθορισμός. 
Τελευταία 
εφαρμογή 14 
μέρες μετά την 
άνθηση 

Πατάτα 

Περονόσπορος 
(Phytophthora infestans) 
 
Αλτερνάρια 
(Alternaria spp.) 
 
Ανθράκνωση 
(Colletotrichum spp.) 

200-300 

Εφαρμογές: μέγιστος αριθμός: 3 
Κατά προτίμηση στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των φυτών με 
μεσοδιαστήματα 14 ημερών. 
Σε περιόδους έντονης προσβολής τα μεσοδιαστήματα μπορεί να 
μειωθούν σε 10-12 ημέρες. 
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Μπρόκολι 
Κουνουπίδι 
Κραμπί 
Αγγούρι 
Πεπόνι 
Καρπούζι 
Κρεμμύδι 

Περονόσπορος 
(Phytophthora spp. 
Peronospora spp. 
Pseudoperonospora 
cubensis) 

200-300 

Εφαρμογές: μέγιστος αριθμός: 3 
Κατά προτίμηση στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των φυτών με 
μεσοδιαστήματα 14 ημερών. 
Σε περιόδους έντονης προσβολής τα μεσοδιαστήματα μπορεί να 
μειωθούν σε 10-12 ημέρες. 
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Καπνός 
Περονόσπορος  
(Peronospora 
tabacina) 

200-300 

Στο σπορείο: 2-3 εφαρμογές με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. 
1η εφαρμογή στο στάδιο 4ων φύλλων των φυτών 
 
Στο χωράφι: 2-3 εφαρμογές με μεσοδιαστήματα 10 ημερών. 
1η εφαρμογή το αργότερο 7 ημέρες μετά τη μεταφύτευση 
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∆ιαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου ∆ράσης: M3 + 4 (mancozeb + metalaxyl)  
 
Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας να εφαρμόζεται μόνο μέχρι 3-4 φορές ανά 
καλλιεργητική περίοδο ανάλογα με την καλλιέργεια. 

 

Φυτοτοξικότητα:    ∆εν είναι τοξικό στην καλλιέργεια όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με 

τις οδηγίες της ετικέτας                                                                                                     

 
 
Σήμανση τοξικότητας:   Xn-Επιβλαβές, Ν-Επικίνδυνο για το περιβάλλον   

 
Φράσεις κινδύνου: 
R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα   

R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει   

  μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον     

R63 Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της   

 κύησης         

 
Φράσεις ασφάλειας 
S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά      

S8 Το δοχείο να προστατεύεται από την υγρασία      

S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές     

S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε     

S23 Μην αναπνέετε τη σκόνη ή το ψεκαστικό υγρό      

S36/37 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια     

S45 Σε περίπτωση ατυχήματος ή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε ιατρική   

 συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν)       

S60/61 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους, επικίνδυνα  

  απόβλητα. Αποφεύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε  

                 σε ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.           

SP1 Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του [Να μην πλένετε   
 τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα / Να αποφευχθεί η   
 μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες  
 και τους δρόμους.]           
 

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις 

οδηγίες χρήσης         
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Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο 
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον 

σε ηρεμία. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.         

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα.   

Πλυθείτε αμέσως με άφθονο σαπούνι και νερό, χωρίς τρίψιμο. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. 

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό για 

τουλάχιστον 15 λεπτά - μην ξεχάσετε να αφαιρέσετε τους φακούς επαφή. Ζητήστε ιατρική 

συμβουλή.             

Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλείτε εμετό. Μην χορηγείται γάλα, λίπη ή 

αλκοόλ. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.  

 
Αντίδοτο: ∆εν υπάρχει αντίδοτο - εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.    

 

 
Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401 
 
 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας 
  
Οι άδειες συσκευασίες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα με κατάλληλο 

μηχανισμό (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια 

αφού καταστραφούν με σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, 

εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.  
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