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Κάτοχος της άδειας: 
SULPHUR MILLS LIMITED, C/o Unity House, 
Fletcher Street, Bolton BL 3 6N3, UK.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 
ΑΜΠΕΛΙ (Οινοποιήσιμο και επιτραπέζιο): Ωίδιο: 2,5 κιλά / στρ. α) 
όταν οι βλαστοί έχουν µήκος 1Ο εκ., β) κατά την άνθηση, γ) µετά το 
δέσιμο των ραγών, δ) κάθε 5-10 ημέρες µέχρι την ωρίμανση των ραγών 
ανάλογα πάντοτε µε την ένταση της προσβολής. 
 
Μέγιστος αριθµός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / 
Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 4/5-10
Παρατηρήσεις: 1. Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο με το στάδιο 
ανάπτυξης του φυτού.
2. Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι συνθήκες 
ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας.
3. Να ακολουθούνται, στις περιοχές που εφαρμόζονται, τα προγράμμα-
τα των γεωργικών προειδοποιήσεων.
4. Το θειάφι έχει μέτρια δράση κατά των ακάρεων.
5. Το θειάφι δεν δρα σε θερμοκρασία μικρότερη των 15οC. 
Δρα καλύτερα σε θερμοκρασίες μεταξύ 20οC-30οC.

Τρόπος εφαρµογής: Με επίπαση ως έχει. 
Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται µε άλλο γεωργικό φάρμακο. 
Εφαρµόζεται µόνο του. 
Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές 
υπό τις οποίες το σκεύασµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί ή να 
αποκλειστεί: Για να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας 
συνιστάται η εναλλαγή σκευασμάτων με διαφορετικό τρόπο δράσης. 
Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε 
άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Μην 
χρησιμοποιείτε το WETTASUL DΡ µέσα σε 10 ημέρες από την 
εφαρμογή παραφινικού λαδιού, γιατί προκαλεί φυτοτοξικότητα. Σε 
υψηλές θερμοκρασίες (πάνω από 30°C) παρουσιάζονται εγκαύµατα στα 
φυτά. 
Τελευταία επέµβαση πριν τη συγκοµιδή: 5 ηµέρες. 
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της 
πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην 
οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην εισέλθετε για τη 
συγκομιδή σταφυλιών νωρίτερα από 5 ημέρες μετά την εφαρμογή.

Αρ. Άδειας Διάθεσης στην αγορά: 60.595/31.01.2017

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάσσεται κλειδωµένο και µακριά από παιδιά. 
Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα µέρη του σώματος σχολαστικά µετά το 
χειρισμό. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν. Να 
φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύµατα / µέσα ατοµικής 
προστασίας για τα µάτια / πρόσωπο. Φοράτε κατάλληλη μάσκα κατά τη διάρκεια 
της εφαρμογής. Οι εργάτες να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια όταν 
εισέλθουν σε χωράφι αμέσως μετά την εφαρμογή. 
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί 
σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Σε περίπτωση επαφής µε τα 
μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά µε νερό για αρκετά λεπτά. Σε περίπτωση επαφής 
µε το δέρµα (ή µε τα µαλλιά): Αφαιρέστε / Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα 
ενδύματα. Ξεπλύνετε την επιδερµίδα µε νερό / στο ντους. 
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε θεραπεία συμπτωματική. 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777 

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:  Τα κενά μέσα 
συσκευασίας (σακούλες, σάκοι) 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.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης: Να 
αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο δροσερό, ξηρό και 
καλά αεριζόμενο, προστατευόμενο από υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες 
και το ηλιακό φως. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για δυο (2) χρόνια.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

Μην ρυπαίνετε τα νερά µε το σκεύασµα ή τη συσκευασία του. 
Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους, να αφήσετε μια ζώνη 

ασφαλείας 10 μέτρων από ακαλλιέργητη γη.

WETTASUL DP
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΩΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΑΜΠΕΛΙ

Επιτρέπεται η χρήση του στη βιολογική γεωργία 
σύμφωνα με τους Καν. (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008.


