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AZUMO
Sulphur 80% - Bρέξιμοι κόκκοι (WG)

Eγγυημένη Σύνθεση: Sulphur:                           80% β/β
βοηθητικές ουσίες:     19,19% β/β

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά
(ΑΑΔΑ): 60681/18.05.2018

Κάτοχος της άδειας:                            AZUFRERA
Y FERTILIZANTES PALLARÉS S.A. (AFEPASA)
Polígono Industrial Constantí, Av. De Europa, 1-7,
43120 Constantí (Tarragona), Ισπανία I Υπεύθυνος για
την τελική διάθεση στην αγορά: ΦΥΤΟΡΓΚΑΝ ΑΒΕΕ, 
Περιβοίας 6, 145 64 Νέα Κηφισιά, Τηλ. 210 62 52 600

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝO

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

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ - ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη
του προϊόντος. • Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. • Μην τρώτε,
μην πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Διάθεση του περιε-
χομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
Μην εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό
υγρό πάνω στο φύλλωμα. Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν μακρύ παντελόνι και μα-
κρυμάνικο πουκάμισο εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό
Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον,
ακολουθείσ τε τις οδηγίες χρήσης
Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Μην καθαρίζετε τον
εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά νερά. Αποφύγετε τη ρύπανση μέσω των συ-
στημάτων αποστράγγισης νερών από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τους δρόμους).
Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη
προστασίας από μη καλλιεργούμενη γη: • 10 μέτρων σε μηλοειδή σε συνδυασμό με τη
χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 90% • 10 μέτρων
σε πυρηνόκαρπα σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του
ψεκαστικού υγρού κατά 50% • 10 μέτρων σε αμπέλι ή εναλλακτικά χρήση ακροφυσίων
μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 80% • 5 μέτρων σε τομάτα.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: • Σε περίπτωση εισπνοής: απομακρύνετε τον παθόντα
στον καθαρό αέρα και ζητείστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση αναπνευστικών
δυσχερειών κάντε τεχνητή αναπνοή ή χορηγείστε οξυγόνο εάν είναι αναγκαίο. • Σε
περίπτωση επαφής με το δέρμα: αφαιρέστε τα μολυσμένα ενδύματα και υποδήματα
και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση
που ο ερεθισμός επιμένει ζητείστε ιατρική συμβουλή. • Σε περίπτωση επαφής με τα
μάτια: ξεπλύνετε τα μάτια με αρκετό νερό για τουλάχιστον 15 λε πτά κρατώντας ανοικτά
τα βλέφαρα. Οι φακοί επα φής πρέπει να αφαιρεθούν. Σε περίπτωση που ο ερεθισμός
επιμένει ζητείστε ιατρική συμβουλή. • Σε περίπτωση κατάποσης: εάν ο ασθενής έχει τις
αισθήσεις του, χορηγείστε του νερό και προκαλέστε εμετό. Μη προκαλείτε εμετό και μη
χορηγείτε τίποτε από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Ζητείστε
αμέσως ιατρική συμβουλή.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. 
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Πεδίο
Εφαρμογής Στόχος

Δόσεις σκευάσματος

Τρόπος και
χρόνος

εφαρμογής

Μέγιστος αριθ.
εφαρμογών ανά
καλλιεργητική

περίοδο / 
Μεσοδιάστημα

εφαρμογών
(ημέρες)

γραμ./
στρέμμα

(max.)

γραμ./
100 λίτρα

ψεκ.
υγρού

Όγκος
ψεκ.

υγρού
λίτρα/

στρέμμα

ΜΗΛΟΕΙΔΗ
Μηλιά
Αχλαδιά
Κυδωνιά

Ωίδιο 750 500-750 40-100

Συνιστώνται μέχρι 6 
εφαρμογές από 
την εμφάνιση
των πρώτων 
συμπτωμάτων
της ασθένειας.

6 / 10-14

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ
Ροδακινιά
Νεκταρινιά
Βερικοκιά

Ωίδιο 750 500-750 80-100

Συνιστώνται μέχρι 6 
εφαρμογές από 
την εμφάνιση
των πρώτων 
συμπτωμάτων
της ασθένειας.

6 / 10-14

Αμπέλι
(επιτραπέζια και
οινοποιήσιμα
σταφύλια)

Ωίδιο 400 275-400 20-100

Συνιστώνται μέχρι 8
εφαρμογές, ενδεικτικά
στα στάδια: 
έκπτυξη των 5 φύλλων,
αρχή της άνθησης,
διαχωρισμό των ανθέων,
καρπόδεση, 
4 εβδομάδες πριν τη
συγκομιδή, 3 εβδομάδες
πριν τη συγκομιδή, 
2 εβδομάδες πριν 
τη συγκομιδή και
5 ημέρες πριν 
τη συγκομιδή.

8 / 7

Τομάτα
(υπαίθρου)

Ωίδιο 200 150-200 30-100

Συνιστώνται μέχρι 6 
εφαρμογές από 
την εμφάνιση
των πρώτων 
συμπτωμάτων
της ασθένειας.

6 / 10

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο
του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Ρίξτε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος αργά
στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας συνέχεια. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.
Η ανάδευση να συνεχίζεται μέχρι το τέλος του ψεκασμού. Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:
Συνιστάται τριπλό ξέπλυμα με νερό. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα
συσκευασίας (σακούλες, σάκοι) αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη
περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Το θειάφι δεν δρα σε θερμοκρασία μικρότερη των 18°C. Δρα καλύτερα
σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 20°C. Αποφύγετε την εφαρμογή όταν επικρατούν θερμοκρασίες ίσες ή
μεγαλύτερες των 30 °C. Να μην εφαρμόζεται όταν φυσάει.
Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να αποθηκεύεται στην αρχική του
κλειστή συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, μακριά από πηγές ανάφλεξης και προ-
στατευμένο από απ’ ευθείας ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια
από την ημερομηνία παρασκευής του. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ / AΡΙΘ. ΠAPTIΔAΣ: Bλέπε συσκευασία

Παρατηρήσεις: 1) Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη
των ασθενειών. 2) Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής και το στάδιο ανάπτυξης του
φυτού. 3) Στις καλλιέργειες μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, αμπέλι και τομάτα να ακολουθούνται, στις περιοχές που
εφαρμόζονται, τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων. 
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: • Μηλοειδή: Μη εφαρμόσιμο. • Πυρηνόκαρπα: Μη εφαρμόσιμο.
• Αμπέλι (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια): 5 ημέρες. • Τομάτα υπαίθρου: 3 ημέρες.
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων
στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: 4 ώρες (μέχρι να στεγνώσει πλήρως το
ψεκαστικό υγρό στο φύλλωμα)
Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής. Για εφαρμογή
σε νέες ευαίσθητες ποικιλίες συνιστάται δοκιμαστική εφαρμογή σε μικρή κλίμακα. Μπορεί να
προκαλέσει φυτοτοξικότητα σε ορισμένες ποικιλίες μηλιάς, αχλαδιάς (π.χ. D’ANJOU) και βερικοκιάς.
Συνδυαστικότητα: Μην εφαρμόζετε το προϊόν 10 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή με παραφινικό
λάδι καθώς και με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης. Να αποφεύγεται η ανάμιξη με γαλακτωματο-
ποιήσιμα σκευάσματα.


