
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Γενικά: Μετακινήστε τον παθόντα από 
την επικίνδυνη περιοχή και προστατέψτε τον από υποθερμία. 
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως όλα τα λερωμένα 
ρούχα και πλύνετε τα μέρη του σώματος με άφθονο νερό και σαπούνι. 
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για 
αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους εφόσον είναι 
εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός 
ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφτείτε γιατρό. Σε περίπτωση κατά- 
ποσης: Μην προκαλέσετε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα. Κρατήστε τον 
παθόντα σε ηρεμία. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή 
ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Ακολουθήστε συμπτωματική 
θεραπεία.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό 
το προϊόν.  Πλένετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος 
σχολαστικά μετά το χειρισμό. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / 
προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / 
πρόσωπο. Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, 
να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Να φοράτε 
κατάλληλα γάντια και προστατευτική ενδυμασία κατά την ανάμιξη / 
φόρτωση του προϊόντος. Οι εργάτες να φορούν κατάλληλη προστατευτική 
ενδυμασία. 

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του. 
Για την προστασία των υδροβίων οργανισμών να αφήνετε αψέκαστη 

ζώνη προστασίας 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα. 
Περιέχει zoxamide, μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. 

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Η δραστική ουσία zoxamide διεισδύει 
γρήγορα στην εφυμενίδα των φύλλων και τσαμπιών του αμπελιού και δρα 
παρεμποδίζοντας την κυτταρική διαίρεση του μύκητα. Ο χαλκός έχει 
πολυεστιακό τρόπο δράσης και συμπληρώνει και ενισχύει τη δράση του 
zoxamide αναστέλλοντας τη βλάστηση των σπορίων του μύκητα. Η ταχεία 
διείσδυση του zoxamide σε συνδυασμό με τη χρήση χαλκού σε μορφή 
τριβασικού θειϊκού χαλκού καθιστούν το Amaline Flow® πολύ ανθεκτικό 
στην έκπλυση. 

Όγκος ψεκ. υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα. 
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2 ανά 8-12 
ημέρες ανάλογα με την πίεση της προσβολής. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι καιρικές 
συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. 2. Το εύρος της δόσης 
εξαρτάται από την πίεση της προσβολής. 3. Το εύρος του όγκου του 
ψεκαστικού υγρού εξαρτάται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας. 
Να γίνεται καλή κάλυψη του αμπελιού. 4. Να ακολουθούνται στις 
περιοχές όπου εφαρμόζονται, οι συστάσεις των Γεωργικών 
Προειδοποιήσεων. 5. 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 (ημέρες): Αμπέλι 28.
Συνδυαστικότητα: - - - 
Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε κατά τα 3/4 το 
δοχείο ψεκασμού και θέστε σε λειτουργία την ανάδευση.   
Ανακινήστε καλά τη φιάλη και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του 
Amaline Flow® και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την 
ανάδευση. Εφόσον συμπληρώσετε με νερό σταματήστε την ανάδευση για 
την αποφυγή σχηματισμού αφρού.   
Τρόπος εφαρμογής: Ομοιόμορφος ψεκασμός φυλλώματος. 
Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης 
παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: 
Είναι εκλεκτικό για την καλλιέργεια της αμπέλου όταν εφαρμόζεται σύμ- 
φωνα με τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται 
στην ετικέτα του. Δεν επηρεάζει την οινοποίηση 
καθώς και την ποιότητα του κρασιού. 

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. 
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Προτείνεται ο καθαρισμός του 
ψεκαστικού μηχανήματος με καθαρό νερό. 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
και της συσκευασίας: Τα κενά  συσκευασίας ξεπλένονται με πίεση  ή γίνεται 
τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) 
και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη 
διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής 
για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 
Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες 
το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Να μην 
εφαρμόζεται όταν φυσάει άνεμος ≥ 3 Beaufort.   
Διαχείριση ανθεκτικότητας: Για την αποφυγή ανάπτυξης φαινομένων 
ανθεκτικότητας, χρησιμοποιήστε το προϊόν σύμφωνα με προγράμματα 
επεμβάσεων κατά τα οποία θα γίνεται εναλλαγή του Amaline Flow® με 
μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης. 
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και: 
-της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία 
έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Mην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή 
πριν περάσουν 24 ώρες από την εφαρμογή του. 
Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: 
Να φυλάσσεται μόνο στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε 
θερμοκρασία > 0°C, σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, 
προστατευμένο από άμεση έκθεση στον ήλιο. Στις συνθήκες αυτές 
παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του. 

Κάτοχος της άδειας: 
Nufarm S.A.S. 
28 Boulevard Camelinat
92233 Gennevilliers, 
Γαλλία 

Μεταλλικός χαλκός 26.66%
(σε μορφή τριβασικού θειϊκού χαλκού)

Zoxamide: 4% 
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

Η εγγυημένη σύνθεση είναι
Μεταλλικός χαλκός 26.66% β/ο
(σε μορφή τριβασικού θειικού χαλκού) 
Zoxamide: 4% β/ο 
Βοηθητικές ουσίες 62.08% β/β

Μυκητοκτόνο επαφής με 
προληπτική δράση κατά του 
περονόσπορου στο αμπέλι. 

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 60345/13-12-2012

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 
Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό 
ερεθισμό. 
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους 
οργανισμούς, με μακροχρόνιες 
επιπτώσεις. 

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

Περιεχόμενο: 

1 λίτρo

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1L / 287 x 150 mm (1,2 εκ. από αριστερά κενό) 
AYTOKΟΛΛΗΤΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΡΟΛΟΥ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ

1,2 εκ 

Τρόπος και χρόνος 
εφαρμογής

Πεδίο 
εφαρμογής

Στόχος
Δόσεις σκευάσματος

Αμπέλι Περονόσπορος
(Plasmopara

viticola)

Μπορεί να 
εφαρμοστεί σε 
οποιαδήποτε 

περίοδο, σύμφωνα 
με τις συστάσεις 
των γεωργικών 

προειδοποιήσεων. 
Προτιμάται η χρήση 

του από την 
καρπόδεση και ως 
και 28 ημέρες πριν 

τη συγκομιδή.

250-280 250-280

Φάσμα δράσης:

Κ.εκ/100 λίτρα
ψεκαστικού υγρού

Κ.εκ./στρέμμα
(max)

®

ΠΡΟΣΟΧΗ

Υπεύθυνος επικοινωνίας/Υπεύθυνος 
για την τελική διάθεση στην αγορά: 

Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ 
ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ. 48, 570 22, Σίνδος. 
Τηλ.: 2310 568656
e-mail: info@efthymiadis.gr

Ημερομηνία παραγωγής:

Αριθμός παρτίδας:

Βλέπε επί
της συσκευασίας

MEΛΟΣ ΤΟY
0221

bar code


