
 

CUPRA 

 
                      

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

CUPRA ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ 

  
Μυκητοκτόνο - βακτηριοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση. Δρα σε 
πολλαπλά σημεία, παρεμποδίζοντας τη βλάστηση των σπορίων των 
ευαίσθητων μυκήτων στην επιφάνεια των φυτικών ιστών. 

  
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
Είναι Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC) με 52% β/o περιεκτικότητα σε Μεταλλικό 
Xαλκό (σε μορφή οξυχλωριούχου χαλκού (copper oxychloride)), και 43,95 % 
β/β βοηθητικές ουσίες.  

Kάτοχος της έγκρισης - Παρασκευαστής: LAINCO S.A., 

Διανομή: FARMA-CHEM S.A. 

  
 ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  

Ψεκασµοί καλύψεως φυλλώµατος. 

 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:  
Ανακινήστε καλά την φιάλη πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού 
μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε τη συνιστώμενη δόση 
σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό 
συνεχίζοντας την ανάδευση . 

 

 
ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:  

 

Στη ροδακινιά μπορεί να είναι φυτοτοξικό μετά το φούσκωμα των οφθαλμών. Σε 
ευαίσθητες ποικιλίες μήλων (Golden delicious, Jonathan, Reinette και Staimon) 
και αχλαδιών (Williams, Πας Κρασσάν) μπορεί να είναι φυτοτοξικό εφόσον 
εφαρμόζεται μετά την έναρξη της βλάστησης. Γενικά να αποφεύγεται η χρήση 
του κατά την άνθηση. Ειδικά για τις καλλιέργειες των καλλωπιστικών, συνιστάται 
αρχικά η διενέργεια δοκιμαστικής εφαρμογής σε μικρή έκταση. 

 
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:  
Δεν συνδυάζεται με αλκαλικά σκευάσματα 
 
 
 

  

 



 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ Ή ΠΡΙΝ 
ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ 
ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ:  
 

 Φυτικά Προϊόντα Ημέρες 

Πορτοκαλιά, Γκρεϊπ φρούτ 15 

Aµπέλι (για επιτραπέζια και οινοποιήσιµα σταφύλια) 15 
Ελιά 15 

Τοµάτα Μελιτζάνα  3 
 

Βιομηχανική Τομάτα 10 
Μαρούλι, Λυκοτρίβολο, Σκαρόλες (πικρίδια) / πλατύφυλλα 
αντίδια, Κάρδαμο, Γαιοκάρδαμο, Ρόκα, Κόκκινο σινάπι 

15 

Πατάτα 15 
Μηλιά, Αχλαδιά, Ροδακινιά, Βερικοκιά Καθορίζεται από το χρόνο 

εφαρμογής του 
σκευάσματος (πριν την 
άνθηση) 

 

Διατηρείται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό και 
καλά αεριζόμενο μέρος, προστατευμένο από ηλιακό φως και υψηλές ‘η πολύ 
χαμηλές θερμοκρασίες. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για 2 χρόνια 
από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του. 

Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στα φυτά. 

Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό 
ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη 
συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της 
μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση 
ή ανάκτηση ενέργειας. 

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα 
του ψεκαστικού τρεις (3) φορές με καθαρό νερό. 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:  

 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

KAI ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ 
ΣΚΕΥΑΣΜΑ :  

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: 

 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: 



 

 

 
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: 

 

 

 

Πεδίο Εφαρμογής Στόχος Δόσεις σκευάσματος Χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγ. αριθ. 

εφαρμ. ανά 

καλλ. περίοδο/ 

μεσοδιάστημα 

εφαρμογών 

(ημέρες) 

κ.εκ./100 

λίτρα 

ψεκ. 

υγρού 

Όγκος 

ψεκ. 

υγρού 

(λίτρα/ 

στρ.) 

κ.εκ./στρ 

Πορτοκαλιά  

Γκρεϊπ φρούτ  

Φυτόφθορα 

(Phytophthora 

sp.) 

100 100 – 300 100 – 300 Εφαρμογή το 

φθινόπωρο- 

χειμώνα. 

Συνιστάται 

ψεκασμός των 

χαμηλών 

κλαδιών μέχρι 

1,5 μ από το 

έδαφος 

1 

Μηλιά  Φουζικλάδιο 300 60 – 100 180 – 300 Εφαρμογές το 2/ 7 

Αχλαδιά  (Venturia    φθινόπωρο-  

 inaequalis,    χειμώνα, στην  

 VENTIN, Venturia    πτώση των  

 pirina VENTPI)    φύλλων και την  

 Εξέλκωση    άνοιξη πριν την  

 βραχιόνων    άνθηση  

 (Nectria      

 galligena      

 NECTGA)      

 Βακτηρίωση      

 (Pseudomonas      

 syringae      

 PSDMSX)      

Ροδακινιά  Εξώασκος 250-300 80 – 100 200 – 300 Εφαρμογές το 2/ 14 

Βερικοκιά (Taphrina    φθινόπωρο-  

 deformans    χειμώνα, στην  

 TAPHDE)    πτώση των  

 Κορύνεο    φύλλων και την  

 (Stigmina    άνοιξη πριν την  

 carpophila    άνθηση  

 STIGCA)      

 Βακτηρίωση      

 (Pseudomonas      

 sp PSDMSP)      

 Έλκος ή      

 Καρκίνος      

 (Cytospora      

 leucostoma      

 VALSLE)      

 



 

Ελιά  Κυκλοκόνιο 

(Cycloconium 

oleaginum 

CYCLOL) 

Καρκίνωση 

(Pseudomonas 

sp PSDMSP) 

300 80 – 100 240 – 300 Δύο εφαρμογές, 

μία εφαρμογή 

το χειμώνα και 

μία την άνοιξη ή 

δύο εφαρμογές 

την άνοιξη 

2/ 10 

Αμπέλι Περονόσπορος 300 60 – 100 180 – 300 Εφαρμογές που 2/ 10 

(Οινοποιήσιμα (Plasmopara    ξεκινάνε πριν την  

σταφύλια) viticola PLASVI)    άνθηση μέχρι  

 Νέκρωση    πριν τη  

 βραχιόνων,    συγκομιδή  

 κεφαλών,      

 κληματίδων      

 (Phomopsis      

 viticola XANTSP)      

 Βακτηρίωση      

 (Xanthomonas      

 sp XANTSP)      

Αμπέλι Περονόσπορος 250 60 – 120 150 – 300 Εφαρμογές που 2/ 10 

(Επιτραπέζια (Plasmopara    ξεκινάνε πριν  

σταφύλια) viticola PLASVI)    την άνθηση μέχρι  

 Νέκρωση    πριν τη  

 βραχιόνων,    συγκομιδή  

 κεφαλών,      

 κληματίδων      

 (Phomopsis      

 viticola)      

 Βακτηρίωση      

 (Xanthomonas      

 sp XANTSP)      

Τομάτα Φυτόφθορα 300 60 – 80 180 – 240 Προληπτικές 3/ 10 

Μελιτζάνα (Phytophthora    εφαρμογές  

(Αγρού και sp.    εφόσον οι  

Θερμοκηπίου) PHYTSP)    καιρικές  

     συνθήκες  

     ευνοούν την  

     ανάπτυξη της  

     ασθένειας ή με  

     την εμφάνιση  

     των πρώτων  

     συμπτωμάτων  

Βιομηχανική Φυτόφθορα 300 60 – 80 180 – 240 Προληπτικές 3/ 10 

τομάτα  (Phytophthora    εφαρμογές  

 sp. PHYTSP)    εφόσον οι  

     καιρικές  

     συνθήκες  

     ευνοούν την  

     ανάπτυξη της  

     ασθένειας ή με  

     την εμφάνιση  

     των πρώτων  

     συμπτωμάτων  

 

 

 

 



 

Μαρούλι, 
Λυκοτρίβολο  
Σκαρόλες 
(πικρίδια)/ 
πλατύφυλλα 
αντίδια, 
Κάρδαμο, 
Γαιοκάρδαμο, 
Ρόκα, 
Κόκκινο σινάπι 
 

Φυτόφθορα 
(Bremia lactucae 

BREMLA) 

300 50 – 80 150 – 240 Προληπτικές 

εφαρμογές 

εφόσον οι 

καιρικές 

συνθήκες 

ευνοούν την 

ανάπτυξη της 

ασθένειας ή με 

την εμφάνιση 

των πρώτων 

συμπτωμάτων 

3/ 10 

Πατάτα  Φυτόφθορα 

(Phytophthora 

sp. PHYTSP) 

300 60 – 80 180 – 240 Εφαρμογές που 

ξεκινάνε όταν τα 

φυτά έχουν ύψος 

15-20 εκ. και 

επανάληψη ανά 

10 ημέρες 

ανάλογα με την 

ένταση της 

προσβολής 

3 /10 

Καλλωπιστικά 

Αγρού και 

θερμοκηπίου 

Σεπτόρια 

(Septoria sp. 

SEPTSP) 

Περονόσπορος 

(Peronospora sp. 

PEROSP) 

Ανθράκνωση 

(Colletotrichum 

sp. COLLSP) 

300 50 – 100 150 – 300 Προληπτικές 

εφαρμογές 

εφόσον οι 

καιρικές 

συνθήκες 

ευνοούν την 

ανάπτυξη της 

ασθένειας ή με 

την εμφάνιση 

των πρώτων 

συμπτωμάτων 

2/ 14 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

1. Στα λαχανικά να αποφεύγονται οι ψεκασμοί με υψηλές θερμοκρασίες και κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. 

2. Να εφαρμόζεται προληπτικά ή στα πρώτα στάδια της προσβολής 

3. Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, να ακολουθούνται οι συστάσεις των Γεωργικών Προειδοποιήσεων. 

4. Η συνολική εφαρμοζόμενη ποσότητα χαλκούχων σκευασμάτων ανά καλλιεργητική περίοδο δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνει τα 400 γραμ. ανά στρέμμα (ποσότητα εκφρασμένη σε μεταλλικό χαλκό). 
 

 

 

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

• Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 
 


