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Κάτοχος εγγραφής:  YPSILON S.A. - Greece       
 
 
Εμπορικό Όνομα:  SULPHUR ΥΨΙΛΟΝ 80WG      
 
 
Μορφή:    Βρέξιμοι κόκκοι (WG)       
 
 
Εγγυημένη σύνθεση:  sulphur 80% β/β        
 
    βοηθητικές ουσίες  19,6% β/β      
 
 
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική 
ουσία:     sulphur 99,5 % min.        
 
 
Παρασκευαστής δραστικής ουσίας:  Sharda International, Ινδία      
 
 
Παρασκευαστής σκευάσματος:   Sulphur Mills Ltd., Ινδία     
 
 
∆ιανομέας:  YPSILON S.A. - Greece        
 
 
Στόχος για τον οποίο προορίζεται: 
 Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση.       
 
 
Τρόπος εφαρμογής:  Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος.      
 
 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος: 
  Γεμίστε το ψεκαστήρα με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Προσθέστε τη  

συνιστώμενη δόση του σκευάσματος αργά στο ψεκαστήρα αναδεύοντας συνέχεια. 

Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.            

Το ψεκαστικό διάλυμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα σε 24 ώρες από την 

παρασκευή του αφού προηγηθεί ισχυρή ανάδευση                 

Επειδή το θειάφι διαβρώνει τα μέταλλα, οι ψεκαστήρες πρέπει να πλένονται πολύ καλά 

αμέσως μετά το τέλος του ψεκασμού         



Φάσμα δράσης 
 

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

Όγκος 
ψεκαστικού 
διαλύματος 

(λίτρα / δεκάριο) 
Χρόνος εφαρμογής 

Μηλιά 
Αχλαδιά 

στάκτη 

400 

100-200 

Στα στάδια πράσινης και 
ρόδινης κορυφής 

200-300 
Στην πτώση των πετάλων και 
εφόσον οι συνθήκες ευνοούν 
την ανάπτυξη της ασθένειας 

φουζικλάδιο 500 

Στα στάδια πράσινης και 
ρόδινης κορυφής, στην 
πτώση των πετάλων και 
εφόσον οι συνθήκες ευνοούν 
την ανάπτυξη της ασθένειας 

Βερικοκιά 
Ροδακινιά στάκτη  300-400 150-250 

Στα στάδια πτώσης πετάλων, 
απόσπασης του κάλυκα και 
στάδιο καρπιδίου και εφόσον 
οι συνθήκες ευνοούν την 
ανάπτυξη της ασθένειας 

Αμπέλι 
στάκτη 

200-400 

50-150 

Όταν οι βλαστοί έχουν μήκος 
περίπου 10 εκ. 

100-200 

Κατά την άνθηση, 
Μετά το δέσιμο των ραγών 
και κάθε 15-20 ημέρες μέχρι 
το στάδιο του «γυαλίσματος» 
των ραγών ανάλογα με την 
ένταση της προσβολής. 

άκαρι των οφθαλμών 
(Eriophyes vitis) 1000 Έναρξη έκπτυσης των 

οφθαλμών 

Τομάτα  
Μελιτζάνα 
Πιπεριά 
Αγγούρι  
Κολοκύθι 
Καρπούζι 
Πεπόνι 

στάκτη 200-300 50-100 υπαίθρου 
50-200 θερμοκ. 

Με την εμφάνιση των 
πρώτων συμπτωμάτων και 
επανάληψη κάθε 10-15 
ημέρες ανάλογα με την 
ένταση της προσβολής 

Τριανταφυλλιά στάκτη 200-300 50-100 
Μόλις οι βλαστοί αποκτήσουν 
μήκος 10-15 εκ. και 
επανάληψη ανάλογα με την 
ένταση της προσβολής 
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Παρατηρήσεις: 
 
1. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 4 φορές 
 
2. Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη 
των ασθενειών. 
 
3. Το θειάφι έχει μέτρια δράση κατά των ακαρέων. 
 
4. Το θειάφι δεν δρα σε θερμοκρασία μικρότερη των 18ο C. ∆ρα καλύτερα σε θερμοκρασία 
μεγαλύτερη των 20ο C.     
 
 
Φυτοτοξικότητα:    Μη χρησιμοποιείται το σκεύασμα μέσα σε 4 εβδομάδες από 

την εφαρμογή πολτού, γιατί προκαλεί φυτοτοξικότητα. Σε υψηλές θερμοκρασίες (πάνω 

από 28ο C) παρουσιάζονται εγκαύματα στα φυτά.        

Το θειάφι μπορεί να προκαλέσει φυτοτοξικότητα στα κολοκυνθοειδή , καθώς και σε 

ορισμένες ποικιλίες μηλιάς, αχλαδιάς και βερικοκιάς.         

 
Συνδυαστικότητα:   ∆εν συνδυάζεται με ορυκτέλαια καθώς και με σκευάσματα 

αλκαλικής αντίδρασης.                
 
Σήμανση τοξικότητας:  Xn-Επιβλαβές, Χi-Ερεθιστικό      
 
Φράσεις κινδύνου: 
  R20 Επιβλαβές όταν εισπνέεται         

  R36/38 Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα         

  R51/53 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει    

  μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον    
  
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, πίνετε ή καπνίζετε     

  S23   Μην αναπνέετε αέρια / αναθυμιάσεις       

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

 S36/37/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και γυαλιά με πλαστικό      

                 σκελετό           

  S51   Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο     

  S56   Το υλικό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε χώρο συλλογής επικίνδυνων  
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  ή ειδικών αποβλήτων         

  S61 Αποφεύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές   

 οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.             

 

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

ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης         

 

 

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο 
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα αφαιρέστε όλο το μολυσμένο ρουχισμό και 

πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.        

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό για 20 λεπτά 

και ζητείστε ιατρική συμβουλή.         

Σε περίπτωση κατάποσης χορηγήστε επανειλημμένα ενεργό άνθρακα σε μεγάλη 

ποσότητα νερού. Μην χορηγήσετε τίποτα από το στόμα σε άτομο που δεν έχει τις 

αισθήσεις του. Μην προκαλέσετε εμετό.         

Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το κουτί 

ή την ετικέτα. Πιείτε 2 ποτήρια νερό και προκαλέστε εμετό με ερεθισμό του φάρυγγα με 

μη αιχμηρό αντικείμενο. Μην χορηγήσετε τίποτα από το στόμα και μην προκαλέσετε 

εμετό εάν ο ασθενής δεν έχει τις αισθήσεις του.         

 

∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.    
 
Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401 
  
 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας 
  
Οι σακούλες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του 

ξεπλύματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, μαζί με τα κουτιά που 

θα καταστραφούν με σκίσιμο, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής.    
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