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Product names marked ® or ™ , the ALLIANCE FRAME
the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON   
are Trademarks of a Syngenta Group Company

Metalaxyl-M (μεταλαξύλ-Μ)
(ομάδα φαινυλαμιδίων)

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό
για επένδυση σπόρων (ES)
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
Metalaxyl-M 33,9% β/ο
Βοηθητικές ουσίες 66% β/β
Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 
60028/29-11-2005

∆ιασυστηματικό μυκητοκτόνο
για επένδυση σπόρων βαμβακιού
για την καταπολέμηση της τήξης
των φυταρίων εξ’ αιτίας μυκήτων
του γένους Pythium.
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙ∆ΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙ∆ΙΑ

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ: Syngenta Hellas A.E.B.E.
Λ. Ανθούσας, Ανθούσα Αττικής, 153 49
Τηλ.: 210 6666612-13    www.syngenta.gr
ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3

GROUP FUNGICIDE4

•Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
•Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
•Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3-one.
   Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική
   δερματική αντίδραση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
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ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
•Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. •Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, 
όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. •Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για 
τα μάτια /πρόσωπο. •Πλύνετε την επιδερμίδα σας σχολαστικά μετά το χειρισμό. 
•Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε αμέσως ιατρική 
συμβουλή (δείξτε την ετικέτα ή το Δελτίο δεδομένων Ασφαλείας όπου είναι 
δυνατόν).
Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Κρατήστε 
τον ζεστό και ξεκούραστο. Εάν δεν επανέλθει η αναπνοή του παθόντα εφαρμόστε 
τεχνική αναπνοή. Καλέστε αμέσως τον γιατρό ή το Κέντρο δηλητηριάσεων.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν 
έρθει σε επαφή με το προϊόν. Πλυθείτε καλά με άφθονο νερό. Εάν παρατηρηθεί 
ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε /Επισκεφθείτε 
γιατρό. Πλύνετέ τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: 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 /Επισκεφθείτε γιατρό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό 
εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Ξεπλύνετε το στόμα.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

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

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και της συσκευασίας:
Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του 
ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν 
προηγουμένως με τρύπημα ή σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης,
εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Τρόπος δράσης: Το δραστικό συστατικό metalaxyl-m διαπερνά το περίβλημα 
του σπόρου και μεταφέρεται σε όλα τα μέρη του φυτού κατά την διάρκεια του 
φυτρώματος προστατεύοντας τα νεαρά φυτά. Σε βιοχημικό επίπεδο παρεμποδίζει τη 
βιοσύνθεση του r-RNA.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις 
εφαρμογής.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το 
σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Σπόροι που έχουν υποστεί 
επεξεργασία προορίζονται μόνο για σπορά σε θερμοκήπια ή προς εξαγωγή σε 
χώρες όπου επιτρέπεται η σπορά τους.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης:
Παραμένει σταθερό για 2 χρόνια εάν διατηρηθεί στην αρχική του συσκευασία σε ξηρό, 
δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο και σε θερμοκρασία από 5oC έως 35oC.

Τρόπος εφαρμογής: 
Το APRON XL εφαρμόζεται στους σπόρους διαλυμένο σε νερό με τη μέθοδο της υγρής 
εφαρμογής χρησιμοποιώντας όγκο νερού 500-1000 κυβ. εκ. νερό ανά 100 κιλά σπόρου. 
Η επένδυση των σπόρων μπορεί να γίνει με ειδικά μηχανήματα απολύμανσης μεγάλων 
ποσοτήτων σπόρων με συνεχή λειτουργία με την χρήση ενός πυκνού πολτού (slurry). 
Σε αυτά τα μηχανήματα το διάλυμα ή το προϊόν εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω στον 
σπόρο με τα μηχανήματα συνεχούς ροής (flow seed treaters) μέσω ψεκαστικών μπέκ. 
Επίσης η εφαρμογή μπορεί να γίνει με την χρήση απλών συσκευών όπως μπετονιέρα, 
δοχεία, βαρέλια. Για εφαρμογές με μηχανήματα με περιστρεφόμενο κάδο:
1. Τοποθετούμε πρώτα τον σπόρο στον κάδο.
2. Διαλύουμε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος σε αντίστοιχη ποσότητα 
    νερού (αφού υπολογίσουμε το σκεύασμα και το νερό που χρειαζόμαστε ανάλογα 
    με την ποσότητα του σπόρου που θέλουμε να επενδύσουμε).
3. Εφαρμόζουμε το διάλυμα πάνω στο σπόρο και αναδεύουμε καλά το σπόρο για 1-3 
    λεπτά.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Βαμβάκι: Δεν έχει εφαρμογή.

Παρατηρήσεις: 3 κιλά σπόρου ανά στρέμμα.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣHΣ

Πεδίο
Εφαρμογής

Βαμβάκι Τήξεις 
φυταρίων

(Pythium sp)

Επένδυση
σπόρων

40 1500-1000

Τρόπος και 
χρόνος 

εφαρμογής

Μέγιστος αριθμός 
εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική 

περίοδο

κ.εκ. 
σκευάσμ./

100 kg 
σπόρου

Όγκος νερού 
κ.εκ./
100 kg 
σπόρου

Στόχος

Δόσεις σκευάσματος


