
ΚAΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 1 kg

Παρασκευαστής: ΒΙΟΡΥΛ Α.Ε., ΧHMIKH KAI ΓEΩΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
28o χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας, 190 14 Αφίδνες Τηλ.: 22950 45100
e-mail: info@viorylagro.gr, www.viorylagro.gr

Εργοστάσιο παραγωγής: 
SALDECO, Sales y Derivados de Cobre S.A. Lima, Περού

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν 
χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής 
προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο. Πλύντε τα ρούχα της δουλειάς μετά τον ψεκασμό. Πλύντε τα χέρια και 
τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό. Μη ρυπαίνετε τα νερά µε 
το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την 
ετικέτα. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθαν-
θείτε αδιαθεσία. Ξεπλύνετε το στόμα. 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. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 
ή ένα γιατρό. Αντίδοτο: Πενικιλλαμίνη. ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων 
στην καλλιέργεια: Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από τη ψεκασμένη περιοχή για 21 ημέρες.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 
Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Πολύ τοξικό για τους 
υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ, ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Eγγυημένη σύνθεση:
Mεταλλικός χαλκός σε μορφή
υδροξειδίου του χαλκού
Βοηθητικές ουσίες

50% β/β
15,26% β/β

Aριθμός έγκρισης κυκλοφορίας: 
6886/18-12-2002

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ 
ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
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Παρασκευαστής: ΒΙΟΡΥΛ Α.Ε., ΧHMIKH KAI ΓEΩΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
28o χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας, 190 14 Αφίδνες Τηλ.: 22950 45100
e-mail: info@viorylagro.gr, www.viorylagro.gr

Εργοστάσιο παραγωγής: 
SALDECO, Sales y Derivados de Cobre S.A. Lima, Περού

Τρόπος εφαρμογής: ψεκασµός φυλλώµατος. 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεµίστε το δοχείο του ψεκα-
στικού µηχανήµατος µέχρι την µέση µε νερό. Διαλύστε τη συνιστώμενη 
δόση του σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού, προσθέστε το στο ψε-
καστικό και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας καλά.ΦΑ-
ΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Καλλιέργειες-ασθένειες-δόσεις-χρόνος εφαρμογής 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (ΓΚΡΕΪΠ ΦΡΟΥΤ, ΛΕΜΟΝΙΑ, ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ, ΠΟΡ-
ΤΟΚΑΛΙΑ): Δόση:  100-160 γρ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού και με 200-250 lit 
ψεκαστικού υγρού/στρ. Κορυφοξήρα, Ανθράκνωση και Σεπτορίωση: 
Εφαρµογές µε τις πρώτες βροχές του φθινοπώρου. Προσβολή κλαδί-
σκων, φύλλων και καρπών (Pseudomonas syringae): εφαρμογές 
πριν την έναρξη των βροχών και µετά από χαλάζι ή παγετό. Φυτόφθορα 
καρπών: το δεύτερο 15νθήμερο του Οκτωβρίου και επανάληψη µετά 
από 3-4 µήνες. Συνιστάται να ψεκάζονται τα χαµηλά κλαδιά µέχρι 1,5 µ. 
από το έδαφος. Μέγιστος αριθμός επεμβάσεων/ καλλιεργητική περίοδο: 
3. ΑΚΡΟΔΡΥΑ: Δόση: 160γρ./100 λίτρα ψεκ.υγρού και με 100-150 lit ψε-
καστικού υγρού/στρ. ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ Εξώασκος: Στις περιοχές όπου ενδη
µεί η ασθένεια, γίνονται εφαρµογές το φθινόπωρο µόλις πέσουν τα φύλ-
λα και το χειµώνα λίγο πριν την έκπτυξη των ξυλοφόρων οφθαλµών. Κη-
λίδωση φύλλων: εφαρµογές που αρχίζουν µετά την πτώση των πετάλων 
και επαναλαµβάνονται κάθε 15-20 ηµέρες. Μέγιστος αριθμός επεμβάσε-
ων/καλλιεργητική περίοδο: 3. ΚΑΡΥΔΙΑ Ανθράκνωση, Κηλίδωση φύλ-
λων και καρπών: Οι εφαρµογές αρχίζουν πριν εκπτυχθούν τα φύλλα και 
επαναλαµβάνονται κάθε 10 ηµέοεc. Μέγιστος αριθμός επεμβάσεων/ 
καλλιεργητική περίοδο: 4. ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ Βακτηριακό έλκος: Στις περι-
οχές όπου ενδηµεί η ασθένεια, εφαρµογές α) µόλις αρχίσουν να πέ-
φτουν τα φύλλα και β) όταν πέσει το 75% των φύλλων. Μέγιστος αριθμός 
επεμβάσεων/ καλλιεργητική περίοδο: 2 ΦΙΣΤΙΚΙΑ Σεπτορίωση: α. Στην 
πρώτη εµφάνιση της βλάστησης, β. όταν ο καρπός αποκτήσει µήκος 1 εκ. 
Μέγιστος αριθμός επεμβάσεων/ καλλιεργητική περίοδο: 4. ΜΗΛΟΕΙΔΗ 
(ΜΗΛΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ): Δόση: 240-250γρ./100 λίτρα ψεκ.υγρού και με 
100-200 lit ψεκαστικού υγρού/στρ. Φουζικλάδιο, Σεπτορίωση, Φαιά 
σήψη (Sclerotinia laxa): γίνονται εφαρμογές το φθινόπωρο, πριν την 
πτώση των φύλλων και στο στάδιο της πράσινης κορυφής. Βακτηρίωση, 
βακτηριακό κάψιμο: στις περιοχές που ενδημούν οι ασθένειες συνιστώ-
νται δύο εφαρμογές στην αρχή και στο τέλος της πτώσης των φύλλων και 
κατά την διάρκεια του χειμώνα . Μέγιστος αριθμός επεμβάσεων/ καλλι-
εργητική περίοδο: 3. ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ: Δόση: 170γρ./100 
λίτρα ψεκ.υγρού και με 100-120 lit ψεκ. υγρού/στρ. Κορύνεο: στις περιο-
χές που ενδημεί η ασθένεια, εφαρμογές α) το φθινόπωρο μόλις πέσουν 
τα φύλλα και β) στο τέλος του χειμώνα πριν την διόγκωση των οφθαλμών. 
Φαιά σήψη: εφαρμογές κατά την διόγκωση των οφθαλμών και στην ρό-
δινη κορυφή. Μέγιστος αριθμός επεμβάσεων/ καλλιεργητική περίοδο: 3. 
ΚΕΡΑΣΙΑ: Δόση: 170γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού και με 100-120 lit ψεκ. 
υγρού/στρ. Κορύνεο, προσβολή από Pseudomonas syringae: στις 
περιοχές που ενδημεί η ασθένεια, εφαρμογές α) το φθινόπωρο μόλις πέ-
σουν τα φύλλα και β) στο τέλος του χειμώνα πριν την διόγκωση των 
οφθαλμών. Μέγιστος αριθμός επεμβάσεων/ καλλιεργητική περίοδο: 4. 
ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ, ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ: Δόση: 170γρ./100 λίτρα 
ψεκ. υγρού και με 100-120 lit ψεκ. υγρού/στρ. Κορύνεο, Εξώασκος, 
Κλαδοσπορίωση: Στις περιοχές όπου οι ασθένειες ενδηµούν, εφαρµ
ογές α) το φθινόπωρο µόλις πέσουν τα φύλλα και β) στο τέλος του χειµ
ώνα πριν την διόγκωση των οφθαλµών. Φαιά σηψη: Εφαρµογές κατά 
την διόγκωση των οφθαλµών και στην ρόδινη κορυφή. Βακτηριακό έλ-
κος: Σε περιοχές που ενδηµεί η ασθένεια, εφαρµογές στην αρχή και στο 
τέλος της πτώσης των φύλλων. Μέγιστος αριθμός επεμβάσεων / καλλι-
εργητική περίοδο: 4. ΑΜΠΕΛΙ (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύ-
λια): Δόση: 150-240γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού και με 50-150 lit ψεκ. 
υγρού/στρ. Περονόσπορος, Ανθράκνωση, Βακτηριακή νέκρωση: 
εφαρμογές που αρχίζουν όταν οι βλαστοί έχουν μήκος περίπου 10 εκ., 
μετά από 10 ημέρες, λίγο πριν την άνθηση και λίγο μετά την γονιμοποίη-
ση. Μέγιστος αριθμός επεμβάσεων/ καλλιεργητική περίοδο: 4. ΕΛΙΑ Κυ-
κλοκόνιο: Δόση:260γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (φθινόπωρο), 210γρ./100 
λίτρα ψεκ. υγρού (άνοιξη) και με 150-300 lit ψεκ. υγρού/στρ., στις περιο-
χές όπου η ασθένεια ενδημεί, εφαρμογές από αρχές φθινοπώρου μέχρι 
αρχές άνοιξης. Γλοιοσπόριο: Δόση: 260γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού και με 
150-300 lit ψεκ. υγρού/στρ. με δύο εφαρμογές. Η πρώτη όταν αρχίζουν 
να ωριμάζουν οι καρποί και η δεύτερη 20 ημέρες αργότερα. Kαρκίνω-
ση: Δόση: 260γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (φθινόπωρο) και 210γρ./100 λί-
τρα ψεκ. υγρού (άνοιξη) και με 150-300 lit ψεκ. υγρού/στρ. Εφαρμογές 
μετά το κλάδεμα και μετά από χαλάζι ή παγετό. Μέγιστος αριθμός επεμ-
βάσεων/ καλλιεργητική περίοδο: 2. ΤΟΜΑΤΑ, ΠΙΠΕΡΙΑ (Υ+Θ): Δόση: 
250γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (βαριά προσβολή) και 120-160γρ./100 λί-
τρα ψεκ. υγρού (ελαφριά προσβολή) και με 50-100 lit ψεκ. υγρού/στρ. 

Περονόσπορος: εφαρμογές από το στάδιο των νεαρών σπορόφυτων 
και επανάληψη ανά 10-14 ημέρες. Κλαδοσπορίωση, Σεπτορίωση Αν-
θράκνωση: εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των 
ασθενειών και επανάληψη ανά 10-14 ημέρες ανάλογα με την ένταση της 
προσβολής. Βακτηριώσεις: εφαρμογές από το στάδιο των νεαρών σπο-
ροφύτων μέχρι την καρπόδεση. Μέγιστος αριθμός επεμβάσεων/ καλλι-
εργητική περίοδο: 4. ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ (Υ+Θ) (Αγγούρι, Κολοκύθι, 
Πεπόνι, Καρπούζι): Δόση:110γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού και με 50-100 lit 
ψεκ. υγρού/στρ. Περονόσπορος, Ανθράκνωση, Kλαδοσπορίωση, Βα-
κτηρίωση: Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των 
ασθενειών και επανάληψη ανά 10-14 ημέρες ανάλογα με την ένταση της 
προσβολής. Μέγιστος αριθμός επεμβάσεων/ καλλιεργητική περίοδο: 4.   
ΦΑΣΟΛΙ: Δόση:140γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού και με 50-80 lit ψεκ. 
υγρού/στρ. α) Κερκοσπορίωση: Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώ-
των συμπτωμάτων της ασθένειας και επανάληψη ανά 7-14 ημέρες β) Βα-
κτηριώσεις: Εφαρµογές µε την εµφάνιση των φυτών και επανάληψη ανά 
10-14 ηµέρες µέχρι τον σχηµατισµό των λοβών. Μέγιστος αριθμός επεμ-
βάσεων/ καλλιεργητική περίοδο: 3. ΣΕΛΙΝΟ: Δόση:140 γρ./100 λίτρα 
ψεκ. υγρού και με 50-80 lit ψεκ. υγρού/στρ. Σεπτορίωση, Κερκοσπορί-
ωση: εφαρμογές όταν τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκ. και επανάληψη ανά 
7-10 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής. Μέγιστος αριθμός 
επεμβάσεων/ καλλιεργητική περίοδο: 3. ΑΡΑΧΙΔΑ: Δόση: 180 γρ./100 λί-
τρα ψεκ. υγρού και με 60 lit ψεκ. υγρού/στρ. Κερκοσπορίωση: εφαρμο-
γές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επα-
νάληψη ανά 7-10 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής. Μέγι-
στος αρ. επεμβ. / καλλιεργητική περίοδο: 3. ΠΑΤΑΤΑ: Δόση:180 (βαριά 
προσβολή), 110 (ελαφρά προσβολή) γρ./100  λίτρα ψεκ. υγρού και με 
50-100 lit ψεκ. υγρού /στρ. Περονόσπορος, Ανθράκνωση: Εφαρμογές 
όταν τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκ. και επανάληψη ανά 10-14 ημέρες 
ανάλογα με την ένταση της προσβολής. Μέγιστος αριθμός επεμβάσεων/ 
καλλιεργητική περίοδο: 4. ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ: Δόση: 250-280γρ./100  λί-
τρα ψεκ. υγρού και με με 40 lit ψεκ. υγρού /στρ.  Κερκοσπορίωση: Γίνο-
νται  εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένει-
ας και επανάληψη ανά 10-14 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβο-
λής. Μέγιστος αρ. επεμβ. / καλλιεργητική περίοδο: 4. Παρατηρήσεις: • 
Οι μικρές δόσεις αφορούν τους ψεκασμούς που πλησιάζουν προς την 
άνθηση, ιδιαίτερα για τα μηλοειδή και οι μεγάλες όταν οι καιρικές συνθή-
κες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών. Στις περιπτώσεις που 
τα συμπτώματα έχουν εμφανιστεί, το εύρος της δόσης 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. • Στις καλλιέργειες αμπέλι, εσπε-
ριδοειδή, μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, πατάτα, ελιά και λαχανικά υπό κάλυ-
ψη να ακολουθούνται, στις περιοχές που εφαρμόζονται, τα προγράμμα-
τα των γεωργικών προειδοποιήσεων. Τελευταία επέμβαση πριν τη συ-
γκομιδή: Εσπεριδοειδή-Αμπέλι (για επιτραπέζια και οινοποιήσιμα 
σταφύλια)-Ελιά-Πατάτα-Αραχίδα-Ζαχαρότευτλα: 21 ημέρες. Ακρό-
δρυα (αμυγδαλιά, καρυδιά, φουντουκιά, φιστικιά): 28 ημέρες. Μηλο-
ειδή-Πυρηνόκαρπα: μη εφαρμόσιμο (καθορίζεται από το στάδιο ανά-
πτυξης της καλλιέργειας κατά την εφαρμογή). Λαχανικά (υπαίθρου και 
θερμοκηπίου): 7 ημέρες. Τομάτα (υπαίθρου): 10 ημέρες. Τομάτα (θερ-
μοκηπίου): 7 ημέρες. Φυτοτοξικότητα: Είναι φυτοτοξικό στις ποικιλίες 
αμπελιού DELAWARE, ROSETTE, NIAGARA και CONCORD. Είναι φυτο-
τοξικό στα πυρηνόκαρπα μετά την έκπτυξη των φύλλων. Επαναλαμβανό-
μενες εφαρμογές στα μηλοειδή μπορεί να προκαλέσουν καστανό χρω-
ματισμό. Στη μηλιά οι εφαρμογές να σταματούν όταν η πράσινη κορυφή 
αποκτήσει μήκος 1 εκ. Γενικά να αποφεύγεται η χρήση του κατά την άν-
θηση. Ο κίνδυνος φυτοτοξικότητας αυξάνεται σε χαμηλές θερμοκρασίες 
(<5°C) και σε υγρές συνθήκες. Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με 
αλκαλικά σκευάσματα, όξινα σκευάσματα και με σκευάσματα που περιέ-
χουν thiram. Σε περίπτωση συνδυασμού του με προσκολλητικά, λάδια, 
εντομοκτόνα και άλλα μυκητοκτόνα διαλύεται το ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΧΑΛΚΟΥ 
σε ένα δοχείο και μπαίνει πρώτο στο βυτίο και μετά προστίθενται τα υπό-
λοιπα σκευάσματα. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευα-
σίας: Τα κενά µέσα συσκευασίας (σακούλες, σάκοι), µαζί µε τα κουτιά 
αφού καταστραφούν προηγουµένως µε σκίσιµο, για τη διασφάλιση της µ
η περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σηµεία συλλογής, για ανακύ-
κλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 
Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης: 
Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε µέρος δροσε-
ρό, ξηρό και σκιερό. Στις συνθήκες αυτές παραµένει σταθερό για δύο (2) 
χρόνια
Ημερομ. Παραγ.           Αρ. παρτιδας.
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