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«Ταράζει τα νερά»
στην αγορά των χαλκούχων προϊόντων

Φυτοπροστασίας

CUPROXAT® 19 SC
Μεταλλικός Χαλκός 19% σε μορφή Τριβασικού Θειϊκού Χαλκού
Συμπυκνωμένο Εναιώρημα (SC)









Παρατηρήσεις: • Στις καλλιέργειες αμπέλι, εσπεριδοειδή, αχλαδιά, πυρηνόκαρπα, πατάτα, ελιά και λαχανικά υπό κάλυψη να ακολουθούνται , στις
περιοχές που εφαρμόζονται, τα προγράμματα γεωργικών προειδοποιήσεων. • Οι μικρές δόσεις αφορούν τους ψεκασμούς που πλησιάζουν προς
την άνθηση, ιδιαίτερα για την αχλαδιά και οι μεγάλες όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών. Στις περιπτώσεις
που τα συμπτώματα έχουν εμφανιστεί, το εύρος των δόσεων είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής. • Στα λαχανικά να αποφεύγονται οι
ψεκασμοί με υψηλές θερμοκρασίες και κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. • Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι καιρικές
συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. • Η συνολική εφαρμοζόμενη ποσότητα χαλκούχων σκευασμάτων ανά καλ/κή περίοδο δε θα
πρέπει να υπερβαίνει τα 400γρ. ανά στρέμμα (ποσότητα εκφρασμένη σε μεταλλικό χαλκό).
Συνδυαστικότητα: Δε συνδυάζεται με πολτούς όταν ο ψεκασμός γίνεται εκτός της εποχής του ληθάργου των δέντρων.
Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος.
Φυτοτοξικότητα: Γενικά να αποφεύγεται η χρήση κατά την άνθηση. Στο αμπέλι να μη χρησιμοποιείται στις ποικιλίες DELAWARE,
ROSETTE, NIAGARA και CONCORD και στην αχλαδιά στις ποικιλίες D’ANJON, COMICE και SECHEL.

Πεδίο
Εφαρμογής

Πορτοκαλιά
Λεμονιά
Γκρέιπ φρουτ
Κιτριά

Αμυγδαλιά
Φουντουκιά
Φιστικιά
Καρυδιά

Αχλαδιά

Βερικοκιά
Ροδακινιά
Κερασιά
Δαμασκηνιά

Αμπέλι

Ελιά

Τομάτα (Υ&Θ)

Μελιτζάνα (Υ&Θ)

Πιπεριά (Υ&Θ)

Αγγούρι (Υ&Θ)

Κολοκύθι (Υ&Θ)

Πεπόνι (Υ&Θ)

Καρπούζι (Υ&Θ)

Μπρόκολο
Κουνουπίδι
Λάχανο
Σπανάκι
Παντζάρια
Κρεμμύδια

Πατάτα

Zαχαρότευτλα

Δόση
σκευάσματος

κ.εκ./100 λίτρα
ψεκ. υγρού

400

420

550

445

550

685

400

400-580

700

Όγκος ψεκ.
υγρού

λίτρα/στρ.

200 - 250

100 - 150

100-180

100 - 120

50-150

150

50-100

40

Δόση
σκευάσματος

κ.εκ./στρ.

800 - 1000

420 - 630

550 - 1100

445 - 525

275 - 825

1025

200 - 400

200 - 580

280

Μέγιστος αριθ.
εφαρμογών ανά

καλλιερ/κή
περίοδο

2

2

2

2

2

2

3

3

Χρόνος εφαρμογής

Συνιστώνται 2 ψεκασμοί σε
μηνιαία διαστήματα,
ξεκινώντας από τέλος
Οκτωβρίου

Ψεκασμοί φθινοπώρου-
χειμώνα, κατά την περίοδο
του ληθάργου

Χειμερινοί ψεκασμοί μέχρι
και το στάδιο της πράσινης
κορυφής

Ψεκασμοί φθινοπώρου-
χειμώνα, μέχρι να
φουσκώσουν οι οφθαλμοί

Σε περιοχές με υψηλή
σχετική υγρασία και συχνές
βροχοπτώσεις την άνοιξη
συνιστώνται 2 ψεκασμοί:
α) λίγο πριν την άνθηση
(στάδιο μούρου) και β) λίγο
μετά τη γονιμοποίηση

Ένα ψεκασμός στις αρχές
του φθινοπώρου, πριν
αρχίσουν οι βροχές με τη
μικρή δόση και ένας
δεύτερος, με τη μεγάλη
δόση στις αρχές της
άνοιξης

Ψεκασμοί που αρχίζουν
όταν τα φυτά αποκτήσουν
ύψος 15 εκ. και
επαναλαμβάνονται
ανάλογα των καιρικών
συνθηκών ανά 15νθήμερο

Προληπτικοί ψεκασμοί ανά
10ήμερο, ανάλογα με τις
καιρικές συνθήκες

Τελευταία
επέμβαση

πριν τη
συγκομιιδή

21

28

Μη εφαρ-
μόσιμο

(*)

Μη εφαρ-
μόσιμο

(*)

21

21

Λαχανικά
(Υ&Θ): 7

Τομάτα (Υ)
Μελιτζάνα

(Υ): 10

21

21

Ασθένειες

Φυτόφθορα
καρπών,
Κορυφοξήρα,
Σεπτορίωση,
Προσβολή
κλαδίσκων,
φύλλων και
καρπών (Pseudo-
monas syringae)

Σεπτορίωση,
Εξώασκος,
Πολυστίγμωση,
Σκωρίαση,
Ανθράκωση

Φουζικλάδιο,
Σεπτορίωση,
Φαιά σήψη,
Βακτηριώσεις

Φαιά σήψη

Περονόσπορος,
Ανθράκωση,
Βακτηριώσεις

Κυκλοκόνιο,
Γλοιοσπόριο,
Καρκίνωση

Περονόσπορος,
Ανθράκωση,
Κλαδοσπορίωση,
Σεπτορίωση,
Βακτηριώσεις

Περονόσπορος,
Ανθράκνωση

Κερκοσπορίωση

(*) καθορίζεται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας κατά την εφαρμογή

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ



CUPROXAT® 19 SC
Μεταλλικός Χαλκός 19% σε μορφή Τριβασικού Θειϊκού Χαλκού
Συμπυκνωμένο Εναιώρημα (SC)

Η εναλλακτική πρόταση
στην αγορά

των χαλκούχων προϊόντων
φυτοπροστασίας

Κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία,
σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού 889/2008.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν
πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

ΠΡΟΣΟΧΗ
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Περιέχει 1,2-benzisothiazolin-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Αριθμ. Έγκρισης Κυκλοφορίας: 60811/28-12-2018

Κάτοχος της έγκρισης: NUFARM GmbH & Co KG, Austria.

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
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