
Καθ. βάρος 100 γρ.

Διασυστηματικό Μυκητοκτόνο
με προστατευτική και 
θεραπευτική δράση
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Βρέξιμοι κόκκοι (WG)
Εγγυημένη σύνθεση: fosetyl - AI  80% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 16,67% β/β

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.:
6651 / 4-7-96

Αλιέτ 80WG
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:
Διασυστηματικό μυκητοκτόνο  με προστατευτική και θεραπευτική 
δράση.
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: 
Εσπεριδοειδή: (Πορτοκαλιές, Λεμονιές, Μανταρινιές, Γκρέϊπ-φρούτ): 
Φυτόφθορα (Phytophthora parasitica, Phytophthora citriphthora) Δόση: 
250-300γρ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού (max 1200γρ./στρέμμα). Ένας 
ψεκασμός το μήνα, αρχίζοντας από την περίοδο της ενεργού 
βλάστησης, όταν ο καιρός είναι υγρός ή ένα ψεκασμό στους 2-4 μήνες 
όταν έχουμε ξηρασία. Για τη Φυτόφθορα των καρπών ψεκάζουμε το 
φύλλωμα μία φορά το μήνα αρχίζοντας μόλις αλλάξει το χρώμα (1-2 
ψεκασμοί). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 200-400 λίτρα / στρέμμα.
Μηλιές: Φυτόφθορα λαιμού και ριζών. (Phytophthora cactorum),  
Δόση: 250γρ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού (max 500γρ./στρέμμα). 3-4 
ψεκασμοί στην περίοδο της ενεργού βλάστησης (άνοιξη - αρχές 
καλοκαιριού) Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-200 λίτρα / στρέμμα.
Αμπέλι: Περονόσπορος (Plasmopara viticola) Δόση: 250γρ. / 100 
λίτρα ψεκ. υγρού (max 450γρ./στρέμμα). 3-4 ψεκασμοί στην 
περίοδο της ενεργού βλάστησης (άνοιξη - αρχές καλοκαιριού) 
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-150 λίτρα / στρέμμα. Ψεκασμός στα 
παρακάτω στάδια: Όταν οι βλαστοί  έχουν μήκος 10 εκ., μετά από 10 
ημέρες, λίγο πριν την άνθηση και λίγο μετά τη γονιμοποίηση.
Φράουλα: Σήψεις λαιμού (Phytophthora cactorum) α) Εμβάπτιση του 
ριζώματος για 15 λεπτά πριν τη φύτευση. Δόση: 200-250γρ. / 100 
λίτρα ή β) Ένας φυλλοψεκασμός αμέσως μετά τη φύτευση.  Δόση: 
400γρ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού (max 280γρ./στρέμμα). 3-4 ψεκασμοί 
στην περίοδο της ενεργού βλάστησης (άνοιξη - αρχές καλοκαιριού) 
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-70 λίτρα / στρέμμα.
Κρεμμύδια: Peronospora destructor. Δόση: max 300γρ. / στρέμμα 
(600-750 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Ψεκασμοί που αρχίζουν στο 
στάδιο των νεαρών σποροφύτων και συνεχίζονται δύο φορές το 
μήνα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 40-50 λίτρα / στρέμμα.
Τομάτα υπαίθρου: Περονόσπορος (Phytophthora infestans). Δόση: 
200-300γρ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού (max 300γρ./στρέμμα). Ψεκασμοί 
που αρχίζουν στο στάδιο των νεαρών σποροφύτων και συνεχίζονται δυο 
φορές το μήνα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα / στρέμμα.
Τομάτα θερμοκηπίου: Περονόσπορος (Phytophthora infestans): 
Δόση: 300-400γρ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού (max 800γρ./στρέμμα). Με 
την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας ψεκασμοί ανά 
8-10 ημέρες. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-200 λίτρα / στρέμμα.
Αγγούρια, Κολοκυθάκια (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου): Περόνοσπορος 
(Pseudoperonospora cubensis). Δόση: 200-300γρ. λίτρα ψεκ. υγρού 
(max 600γρ./στρέμμα). 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. Όγκος 
ψεκαστικού υγρού: 50-200 λίτρα / στρέμμα.

Κολοκύθες, Πεπόνια, Καρπούζια, (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου): 
Περονόσπορος (Pseudoperonospora cubensis). Δόση: 200-300γρ. / 
100 λίτρα ψεκ. υγρού (max 600 γρ./στρέμμα). 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 10 ήμερο, με τη μεγαλύτερη δόση. Όγκος 
ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα / στρέμμα.
Κουνουπίδι, Λάχανο: Περονόσπορος (Peronospora parasitica). 
Δόση: 60γρ. / τετρ. μέτρο. Δύο ριζοποτίσματα: Ένα κατά τη σπορά 
και ένα πρίν τη μεταφύτευση.
Μαρούλι: Περονόσπορος (Bremia lactucae). Δόση: 60γρ. / τετρ. 
μέτρο. Δύο ριζοποτίσματα: Ένα κατά τη σπορά και ένα πρίν τη 
μεταφύτευση. Πράσσα: Περονόσπορος (Phytophthora capsici). 
Δόση: max 30γρ./στρέμμα (375-600γρ. /100λίτρα ψεκ. υγρού). 
Ψεκασμοί που αρχίζουν στο στάδιο νεαρών σποροφύτων και 
συνεχίζονται δύο φορές το μήνα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-80 
λίτρα / στρέμμα.
Πατάτα: Περονόσπορος (Phytophthora infestans). Δόση: 250-300
γρ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού (max300γρ. σκευάσματος/ στρέμμα). 
Ψεκασμοί που αρχίζουν όταν τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκ. και 
επαναλαμβάνονται 2 φορές το μήνα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 
50-100 λίτρα / στρέμμα.
Λυκίσκος: Περονόσπορος (Pseudoperonospora humuIi). Δόση: 
250-300γρ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού (max 300γρ./στρέμμα). Ψεκασμοί: 
1ος όταν η βλάστηση έχει μήκος 5-10εκ. και 2ος όταν φθάσει 20-30
εκ. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα / στρέμμα. 
Καπνός: Περονόσπορος (Peronospora tabacina). Δόση: 250-300
γρ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού (max 300γρ. σκευάσματος / στρέμμα). 
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. Όγκος 
ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα / στρέμμα. 
Κωνοφόρα: Phytophthora cactorum. Δόση: 250γρ. / 100 λίτρα ψεκ. 
υγρού (max 500γρ./στρέμμα). Ψεκασμός μία φορά το μήνα στη 
διάρκεια της ανάπτυξης. (Συνολικά 3 ψεκασμοί). Όγκος 
ψεκαστικού υγρού: 100-200 λίτρα / στρέμμα. 
Καλλωπιστικά (Φυτώρια - Σπορεία): Φυτόφθορα (Phytophthora 
spp). Εφαρμόζεται με ενσωμάτωση στο μίγμα χώματος. Δόση: 400
γρ./κυβ. μέτρο χώματος. Ριζοπότισμα αμέσως μετά τη φύτευση ή τη 
μεταφύτευση. Επανάληψη μία φορά το μήνα. Δόση: 10γρ./τετρ. 
μέτρο.
Σπανάκι (καλλιέργεια ήσσονος σημασίας)1: Περονόσπορος 
(Bremia lactucae) Δόση: 200-300 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (max. 
300 γρ./στρέμμα). Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων ή 
εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοούν την εμφάνιση της ασθένειας. 3 
εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημερών. Όγκος ψεκαστικού 
υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει 
έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια του 
σπανακιού από τη χρήση του σκευάσματος. Για τη χρήση του 
σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει 
ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα 
ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί φυλλώματος.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:
Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. 
Προσθέστε στο ψεκαστικό την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος 
και συμπληρώστε με νερό αναδεύοντας συνεχώς.
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ:
Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιές, Λεμονιές, Μανταρινιές, Γκρέϊπ 
φρουτ): 4 ψεκασμοί το χρόνο (τέλος Απρίλη-Μάη, Ιούνιο και Σεπτέμβρη).
Μηλιές, Αμπέλι, Αγγούρια (Υ+Θ), Κολοκυθάκια (Υ+Θ), Καπνός: 4.
Τομάτα υπαίθρου, Τομάτα θερμοκηπίου, Πεπόνια -Καρπούζια 
-Κολοκύθες (Υ+Θ), Πράσα, Πατάτα, Κωνοφόρα, Καλλωπιστικά 
(Φυτώρια-Σπορεία), Σπανάκι: 3.
Κρεμμύδια, Κουνουπίδι, Λάχανο, Μαρούλι, Λυκίσκος: 2.
Φράουλα: 1.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:
Αμπέλι, Μαρούλι, Λάχανο, Φράουλα: 14 ημέρες. Αγγούρι: 1 ημέρα. 
Σπανάκι: 15 ημέρες. Λοιπές καλλιέργειες: 3 ημέρες.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό 
στη συνιστώμενη χρήση και δόση, στις ελληνικές εδαφοκλιματικές 
συνθήκες.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:
Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται σε 
υψικαμίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή 
καταστροφή του.
Τα υλικά συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με 
τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται 
σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ – ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:
Διατηρήστε το κλειστό στην αρχική του συσκευασία σε μέρος ξηρό 
προστατευόμενο από υγρασία, μακριά από πηγές θερμότητας ή 
σπινθήρες. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) 
τουλάχιστον χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.
Ημερ. Παρασκευής – Ημερ. Λήξης: Βλέπε στο καπάκι του κυτίου.
Αρ. Παρτίδας: Βλέπε εσωτερική συσκευασία.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
• Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. • Για να αποφύγετε 
τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε 
μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων μέχρι τα σώματα 
επιφανειακών υδάτων.
Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα φυτά να αφήσετε μιαν 
αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων μέχρι τη μη γεωργική γη
Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
• Φυλάσσεται κλειδωμένο. • Μακριά από παιδιά. • Φυλάσσεται 
μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Μην τρώτε, πίνετε, 
ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε 
προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής 
προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. • Εάν δεν υποχωρεί ο 
οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. 

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ
Σε περίπτωση κατάποσης χορηγήστε στον παθόντα εάν έχει τις 
αισθήσεις του 2-3 ποτήρια νερό ή γάλα και μια κουταλιά σιρόπι IPECAC 
για να προκληθεί εμετός.  Εάν δεν έχει προκληθεί εμετός σε 20 λεπτά, 
επαναλάβετε ακόμη μία φορά τη χορήγηση σιροπιού.  Διαφορετικά 
προκαλέστε τον εμετό με το δάκτυλό σας. Μην προκαλείτε εμετό σε 
αναίσθητο άτομο. Εάν πέσει στο δέρμα πλυθείτε με νερό και σαπούνι.
Σε όλες τις περιπτώσεις ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.  Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κάτοχος της έγκρισης, 
Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία 
και σήμανση: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ  
Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι
Τηλ: 210 6166000, Fax: 210 610910

Απαγορεύεται η πώλησή  του σε ερασιτέχνες.

Διανομέας: Bayer Eλλάς ABEE
Σωρού 18-20
151 25 Mαρούσι
Tηλ: 210 6166000
Fax: 210 6109100
www.bayercropscience.grGR80226756B
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