
METOMOR F
(δ.ο. Folpet+Dimethomorph)
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)
Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 60640/18.10.2017
Εγγυημένη Σύνθεση:  Δραστικές ουσίες: Folpet 60% β/β
  Dimethomorph 11.3% β/β
  Βοηθητικές ουσίες: 25,37% β/β
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες
Κατηγορία και τρόπος δράσης:
Μίγμα δύο μυκητοκτόνων, του Dimethomorph που ανήκει στην ομάδα μορφολινών, είναι τοπικά διασυστηματικό μυκητοκτόνο με αποπλαστική και 
διελασματική κίνηση και προληπτική, θεραπευτική και αντισπορογόνο δράση και του Folpet που ανήκει στην ομάδα των Φθαλιμιδίων και είναι 
μυκητοκτόνο επαφής με προληπτική δράση. Απορροφάται από τα φύλλα και παρεμποδίζει την βλάστηση των σπορίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου και 
την σποριογένεση.

S C
Sharda Cropchem

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες 
το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:
Διαχείριση Ανθεκτικότητας: Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας 
συνιστάται οι εφαρμογές να γίνονται προληπτικά και εφόσον οι συνθήκες είναι 
ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών και η εναλλαγή με μυκητοκτόνα με 
διαφορετικό μηχανισμό δράσης. 
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του 
ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το 
σκεύασμα: Να μην εισέρχονται εργάτες για 15 ημέρες μετά τον ψεκασμό. Κατά 
την είσοδο τους πρέπει να φορούν ενδυμασία εργασίας ( μακρύ παντελόνι, 
μακρυμάνικη μπλούζα και ανθεκτικά υποδήματα) και γάντια.
Οδηγίες χρήσης: Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.
Τρόπος εφαρμογής: ψεκασμοί καλύψεως.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού 
μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε τη συνιστώμενη δόση του  
σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε το υπόλοιπο 
νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.
Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αδειάστε τελείως το  ψεκαστικό βυτίο. 
Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύντε 
το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, τρείς (3) φορές με καθαρό 
νερό.
Συνδυαστικότητα: --.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και 
της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας μαζί με τα κουτιά αφού 
καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη 
περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή 
ανάκτηση ενέργειας.
Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης 
παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους : Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα 
στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής.
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν 
πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις: Φυτικά προϊόντα: Οινοποιήσιμα 
σταφύλια (σε ημέρες): 40. 
Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να 
αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό 
και καλά αεριζόμενο, προστατευμένο από άμεσο ηλιακό φως, παγετός και 
υψηλές θερμοκρασίες. Στις συνθήκες  αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) 
χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

ΑΡ. ΠΑΡΤ./ΗΜ. ΠΑΡΑΓ./ΗΜ. ΛΗΞ.:  βλέπε επί της συσκευασίας

Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

Δηλώσεις επικινδυνότητας: H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική 
δερματική αντίδραση. Περιέχει Folpet. Η319: Προκαλεί σοβαρό 
οφθαλμικό ερεθισμό. H351: Ύποπτο πρόκλησης καρκίνου. Η410: Πολύ 
τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Δηλώσεις προφύλαξης:
P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
P202: Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις 
οδηγίες προφύλαξης.
P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/σταγονίδια/εκνεφώματα.
P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά τον χειρισμό. 
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το 
προϊόν.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα /μέσα 
ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και γάντια, 
προστατευτικά ενδύματα και μπότες κατά την εφαρμογή.
Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν κατάλληλα γάντια και προστατευτικά 
ενδύματα όταν εισέρχονται στην ψεκασμένη περιοχή κατά την 
συγκομιδή.
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία.
SP1: Μη ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης με το σκεύασμα ή τη συσκευασία 
του.

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήνεται 
μια αψέκαστη ζώνη φυτικής ανάσχεσης πλάτους 20 μέτρων από τα 
επιφανειακά ύδατα.
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία 
και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 
Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο: 
P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με 
άφθονο νερό και σαπούνι.
P308+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: 
Συμβουλευθείτε /Επισκεφθείτε γιατρό.
P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε 
προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής 
,αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P333+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανισθεί 
εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
P337+P313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: 
Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
P363: Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα 
ξαναχρησιμοποιήσετε.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική 
θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: (210) 7793777
Πεδίο εφαρμογής - Στόχος – Δόσεις σκευάσματος - Τρόπος & Χρόνος 
εφαρμογής:
ΑΜΠΕΛΙ VITVI οινοποιήσιμα σταφύλια: Για Περονόσπορο Plasmopara 
viticola, PLASVI με 100-150γρ./στρέμμα. Εφαρμογές προληπτικά, όταν 
οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών από την 
αρχή της βλάστησης έως την έναρξη της ωρίμανσης. 
Κ.εκ/100 λίτρα ψ.υ.: --
Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρέμμα: 40-100.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική 
περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 4/10-12
Παρατηρήσεις:
Να ακολουθούνται στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, τα 
προγράμματα των Γεωργικών Προειδοποιήσεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κάτοχος της έγκρισης: 
Sharda Cropchem Εspañα S.L.
Edi�cio Atalayas Business Center,
Carril Condomina n. 3, 12th Floor,
30006 Murcia-Ισπανία

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: 
SHARDA BALKAN Μονοπρόσωπη Εταιρία
Περιορισμένης Ευθύνης
Παύλου Μελά 1, 152 33, Χαλάνδρι
Τηλ: 210 6890144 
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