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Δραςτικι ουςία 
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Χθμικι Ομάδα 
Συνδυαςτικότθτα (δε 

ςυνδυάηεται) 
Τρόποσ δράςθσ 

Μζγιςτοσ 
αρικμόσ 

εφαρμογϊν / 
καλλιεργθτικι 

περίοδο 

Τελευταία 
επζμβαςθ 

από τθ 
ςυγκομιδι 

Bordeaux mixture      
ανόργανα άλατα χαλκοφ 

(μεταλλικόσ χαλκόσ ςε μορφι 
βορδιγάλειου πολτοφ) 

οργανοφωςφορικά, 
καρβαμιδικά 

εντομοκτόνα, maneb, 
mancozeb, folpet, 
captan, thiram. Με 

ελαιοφχα ςκευάςματα 
εκτόσ εποχισ λθκάργου. 

 προςτατευτικι δράςθ 2 21 

Copper hydroxide      
ανόργανα άλατα χαλκοφ 

(μεταλλικόσ χαλκόσ ςε μορφι 
υδροξειδίου του χαλκοφ) 

αλκαλικά, όξινα 
ςκευάςματα, thiram. 
Μπαίνει πρώτο ςτο 
βυτίο ςε περίπτωςθ 
άλλων ςυνδυαςμών. 

 προςτατευτικι δράςθ 2 21 

Copper oxide        
ανόργανα άλατα χαλκοφ 

(μεταλλικόσ χαλκόσ ςε μορφι 
υποξειδίου του χαλκοφ) 

- προςτατευτικι δράςθ 2 21 

Copper 
oxychloride 

     
ανόργανα άλατα χαλκοφ 

(μεταλλικόσ χαλκόσ ςε μορφι 
οξυχλωριοφχου χαλκοφ) 

αλκαλικοφσ πολτοφσ, 
mancozeb, maneb, 

thiram, captan, folpet, 
ιςχυρά οξζα, αμμωνία. 

 προςτατευτικι δράςθ 2 21 

Difenoconazole        τριαηόλεσ - 
Προςτατευτικι, 

κεραπευτικι δράςθ 
2 30 

Dodine       
γουανιδίνεσ (μζτρια 

καταπολζμθςθ ςε κυκλοκόνιο, 
γλοιοςπόριο) 

αςβζςτιο, κερινό πολτό 
και γενικά πολφ 

αλκαλικά ςκευάςματα. 

Σοπικά διαςυςτθματικό, με 
προλθπτικι και κεραπευτικι 

δράςθ 
2 15 



Kresoxym methyl        ςτρομπιλουρίνεσ   
μθ διαςυςτθματικό με 

προλθπτικι ι / και 
κεραπευτικι δράςθ 

2 (επιτραπζηιεσ), 
3 

(ελαιοποιιςιμεσ) 

30 (ελαιοπ.) 
πριν τθν 
άνκθςθ 

(επιτραπζηιεσ) 

Tebuconazole + 
Trifloxystrobin 

       τριαηόλεσ - 
Διαςυςτθματικό με 

προςτατευτικι, κεραπευτικι 
δράςθ 

1 
πριν τθν 
άνκθςθ 

Tribasic copper 
sulfate 

     
ανόργανα άλατα χαλκοφ 

(μεταλλικόσ χαλκόσ ςε μορφι 
τριβαςικοφ κειϊκοφ χαλκοφ) 

με πολτοφσ εκτόσ 
εποχισ λθκάργου. 

 προςτατευτικι δράςθ 2 21 

Trichoderma           

με άλλα μυκθτοκτόνα, 
10 θμζρεσ μετά θ 
εφαρμογι άλλων 
μυκθτοκτόνων, μθ 
ςυμβατό με ziram, 
mancozeb, imazalil, 
prochloraz,thiram. 

Προλθπτικι δράςθ, 
αποφυγι αρδεφςεων μετά 

τθν εφαρμογι. 
2 3 

Trifloxystrobin        
υνκετικό παράγωγο φυςικών 

ςτρομπιλουρινών / QoIs, 
oximinoacetates 

- 
Προλθπτικι και κεραπευτικι 

δράςθ 
2 14 

          
Ο πίνακασ είναι ενδεικτικόσ και υπόκειται ςε τροποποιιςεισ (Καν. 1107/2009 ΕΕ) 

   
Εφαρμόηετε πιςτά τισ οδθγίεσ χριςθσ των φυτοπροςτατευτικών προϊόντων. 

   

      
Καβάλα, 21 - 03 - 2016 

  

          

          
 


