
Παράρτημα 
 
 

Όροι έγκρισης του σκευάσματος  Alfil 80WP   με αριθμό εγγραφής  2596   . 
 

18 Φεβρουαρίου 2009  
 
 
 
Κάτοχος εγγραφής:  ΦΑΡΜΑ – ΧΗΜ ΑΒΕΕ – ΕΛΛΑ∆Α     
 
 
Εμπορικό Όνομα:  Alfil 80WP                                 
 
 
Μορφή:  Βρέξιμη σκόνη (WP)                    
 
 
Εγγυημένη σύνθεση:  fosetyl-Al 80% β/β        
 
    βοηθητικές ουσίες 16,67% β/β      
 
 
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική 
ουσία:     fosetyl-Al 96% min.                
 
 
Παρασκευαστής δραστικής ουσίας:     Industrias Afrasa S.A.      
 
 
Παρασκευαστής σκευάσματος:     ΦΑΡΜΑ – ΧΗΜ ΑΒΕΕ – ΕΛΛΑ∆Α   
 
 
∆ιανομέας:   Λ. Λάμπρου Άγκρο Λτδ       
 
 
Στόχος για τον οποίο προορίζεται: 
 ∆ιασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση    
 
 
Τρόπος εφαρμογής:  Ψεκασμοί φυλλώματος, εμβάπτιση ριζώματος, ενσωμάτωση 
στο μίγμα χώματος           
 
 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος: 
  Γεμίστε το ψεκαστήρα με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. ∆ιαλύστε την 
συνιστώμενη ποσότητα του σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και προσθέστε το 
στο ψεκαστήρα αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την 
ανάδευση.               
 
 
 
 



Φάσμα δράσης 
 

Καλλιέργειες Στόχος ∆όση 
(γρ. / 100 λ νερό) Χρόνος εφαρμογής 

Εσπεριδοειδή φυτόφθορα  250-300 

Ένας ψεκασμός το μήνα, αρχίζοντας την περίοδο της 
ενεργού βλάστησης, όταν ο καιρός είναι υγρός ή ένα 
ψεκασμό στους 2-4 μήνες όταν έχουμε ξηρασία. 
Συνολικά κάνουμε 3-4 ψεκασμούς το χρόνο (τέλος 
Απρίλη-Μάη, Ιούνιο και Σεπτέμβρη). 
Για τη φυτόφθορα των καρπών ψεκάζουμε το 
φύλλωμα μία φορά το μήνα αρχίζοντας μόλις αλλάξει 
το χρώμα (1-2 ψεκασμοί). 

Μηλιές φυτόφθορα λαιμού και 
ριζών 250 3-4 ψεκασμοί στην περίοδο της ενεργού βλάστησης 

(άνοιξη-αρχές καλοκαιριού). 

Αμπέλι περονόσπορος 250-300 

Ψεκασμοί στα παρακάτω στάδια: 
Όταν οι βλαστοί έχουν μήκος περίπου 10 εκ., μετά 
από 10 ημέρες, λίγο πριν την άνθηση και λίγο μετά τη 
γονιμοποίηση. 

Φράουλα σήψεις λαιμού 
200-250 Εμβάπτιση του ριζώματος για 15 λεπτά πριν τη 

φύτευση ή 

400 ένας φυλλοψεκασμός αμέσως μετά τη φύτευση. 

Κρεμμύδια 
Πράσα περονόσπορος 300 γρ/δεκ. Ψεκασμοί που αρχίζουν στο στάδιο νεαρών 

σποροφύτων και συνεχίζονται δύο φορές το μήνα. 

Τομάτα 
υπαίθρου περονόσπορος 200-300 Ψεκασμοί που αρχίζουν στο στάδιο νεαρών 

σποροφύτων και συνεχίζονται δύο φορές το μήνα. 

Τομάτα 
θερμοκηπίου περονόσπορος 300-400 Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της 

ασθένειας ψεκασμοί ανά 8-10 ημέρες. 

Αγγούρι 
Κολοκυθάκι 
Καρπούζι 
Πεπόνι 
Κολοκύθι 

περονόσπορος 200-300 

Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων ή 
εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την εμφάνιση της 
ασθένειας, δύο ψεκασμοί το μήνα με καλό λούσιμο 
των φυτών. 
Σε περίπτωση έντονης προσβολής συνιστάται ο 
ψεκασμός ανά 10ήμερο, με τη μεγαλύτερη δόση. 

Κουνουπίδι 
Κραμπί 
Μαρούλι 

περονόσπορος 60 γρ/τετρ. μέτρο ∆ύο ριζοποτίσματα: 
Ένα κατά την σπορά και ένα πριν τη μεταφύτευση. 

Πατάτα περονόσπορος 250-300 Ψεκασμοί που αρχίζουν όταν τα φυτά έχουν ύψος 15-
20 εκ. και επαναλαμβάνονται 2 φορές το μήνα. 

Λυκίσκος περονόσπορος 250-300 
Ψεκασμοί: 
1ος όταν η βλάστηση έχει μήκος 5-10 εκ., και 
2ος όταν φθάσει 20-30 εκ. 

Καπνός περονόσπορος 250-300 

Προληπτικοί ψεκασμοί που αρχίζουν μία εβδομάδα 
μετά το σταύρωμα των φυτών στο σπορείο και 
ψεκασμοί στο χωράφι κάθε 14 ημέρες στην περίοδο 
που υπάρχει κίνδυνος 
προσβολής. 

Κωνοφόρα Προσβολή από 
Phytophthora cactorum 250 Ψεκασμός μία φορά το μήνα στη διάρκεια της 

ανάπτυξης (συνολικά 3 ψεκασμοί). 
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 Καλλωπιστικά 
(Φυτώρια-
Σπορεία) 

Φυτόφθορα 

400 γρ./ κυβ.μέτρο 
χώματος. Εφαρμόζεται με ενσωμάτωση στο μίγμα χώματος. 

10 γρ. / τετρ.μέτρο Ριζοπότισμα αμέσως μετά τη φύτευση ή μεταφύτευση. 
Επανάληψη μία φορά το μήνα. 

 
 
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:  
- Εσπεριδοειδή, Μηλιές, Αμπέλι, Κρεμμύδια, Τομάτα,  
  Κολοκυνθοειδή, Πράσα, Πατάτα, Καλλωπιστικά:   4 εφαρμογές 
 
- Φράουλα, Κουνουπίδι, Κραμπί, Μαρούλι, Λυκίσκος,  
   Κωνοφόρα:        2 εφαρμογές 
 
 
Χρόνος ασφάλειας  
 
Αμπέλι, Μαρούλι, Κραμπί, Φράουλα:  14 ημέρες 
Λοιπές καλλιέργειες:     3 ημέρες 

 
 
 
Φυτοτοξικότητα:    ∆εν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις 

 και δόσεις εφαρμογής.         

 

 

Συνδυαστικότητα: ∆εν συνδυάζεται με σκευάσματα που περιέχουν χαλκό, με 

ελαιώδη σκευάσματα, με σκευάσματα που περιέχουν dicofol, με σκευάσματα θείου 

υγρής μορφής καθώς και με διαφυλλικά σκευάσματα με βάση το άζωτο.      

  
 
∆ιαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου ∆ράσης: 33     
 
 
Σήμανση τοξικότητας:  Xi-Ερεθιστικό           
 
 
Φράσεις κινδύνου: 
R41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών                                                                                            
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Φράσεις ασφάλειας 
 

  S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά      

  S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές     

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

  S23        Μην αναπνέετε τη σκόνη και το ψεκαστικό υγρό                                              

  S24/25 Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια      

  S36/37/39  Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή    

 προστασίας ματιών / προσώπου        

 

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

ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσεις                                                                                                            

 
 

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο 
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε τα βρεγμένα ρούχα και πλυθείτε 

αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.  Ζητήστε ιατρική συμβουλή.       

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε αμέσως επί τουλάχιστον 15 λεπτά με 

τρεχούμενο νερό κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά.  Συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.    

Σε περίπτωση κατάποσης χορηγείστε στον ασθενή 2-3 ποτήρια νερό ή γάλα και μια 

κουταλιά σιρόπι IPECAC για να προκληθεί εμετός. Αν δεν έχει προκληθεί εμετός σε 20 

λεπτά, επαναλάβετε ακόμη μια φορά τη χορήγηση σιροπιού. ∆ιαφορετικά προκαλέστε 

τον εμετό με το δάκτυλό σας.  Ποτέ μην προκαλείτε εμετό ή χορηγείτε οτιδήποτε από 

στόματος αν ο παθών δεν έχει τις αισθήσεις του ή έχει σπασμούς.     

  

 

Αντίδοτο: ∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.   

 
 

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

ξεπλύματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες 

συσκευασίες τρυπηθούν, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής.    
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