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ΠΡΟΪΟΝ: 

DIFCOR 250 EC 
 
Διασυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας των DMIs (υποομάδα τριαζολών) με 
προστατευτική και θεραπευτική δράση 
 
Είναι γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC) με 25 % β/o δραστική ουσία (difenoconazole) και 
75.69 % β/β βοηθητικές ουσίες. Περιέχει ως διαλύτη αρωματικούς υδρογονάνθρακες. 
 
Κάτοχος της Έγκρισης: GLOBACHEM n.v. 
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ ΑΕ 
Διανομή: FARMA-CHEM S.A. 
 
Πεδίο εφαρμογής-Στόχος-Δόσεις-Τρόπος & Χρόνος εφαρμογής:  
Μηλιά: Φουζικλάδιο (Venturia sp.) με 15 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού με όγκο ψεκ. υγρού 
100-200 λίτρα/στρ. (max. 30 κ.εκ./στρ.). Εφαρμογές από το στάδιο της ρόδινης κορυφής 
(συνήθως το μήνα Μάρτιο) που συνεχίζονται ανά 10 ημέρες μέχρι τη φυσιολογική πτώση 
των καρπών (φυσικό αραίωμα) (συνήθως τέλος Μαϊου) και σύμφωνα με τις γεωργικές 
προειδοποιήσεις σε κάθε περιοχή της χώρας. 
Ζαχαρότευτλα: Κερκοσπορίωση (Cercospora beticola) με 250 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού με 
όγκο ψεκ. υγρού 20-100 λίτρα/στρ. (max. 50 κ.εκ./στρ.). Εφαρμογές με την πρώτη εμφάνιση 
των συμπτωμάτων της ασθένειας (Μάϊο-Ιούνιο) και επανάληψη κάθε 14 ημέρες ανάλογα 
με την ένταση της προσβολής. 
 
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:  
Μηλιά: Μέχρι 4 εφαρµογές/καλλιεργητική περίοδο µε µεσοδιάστηµα 10 µέρες µεταξύ των 
εφαρµογών.  
Ζαχαρότευτλα: Μέχρι 3 εφαρµογές/καλλιεργητική περίοδο µε µεσοδιάστηµα 14 µέρες 
µεταξύ των εφαρµογών. 
 
Διαχείρηση ανΘεκτικότητας: 
Είναι σηµαντικό να ακολουθούνται πιστά οι συνιστώµενες δόσεις/στρέµµα. Δεν θα πρέπει 
να επαναλαµβάνονται ψεκασµοί µε το DIFCOR 250 EC στην ίδια καλλιέργεια κατά την ίδια 
καλλιεργητική περίοδο εφόσον υπάρχει υψηλή πίεση της ασθένειας. Εφόσον είναι 
απαραίτητο να γίνουν επαναλµβανόµενοι ψεκασµοί συνιστάται να γίνεται εναλλαγή µε 
µυκητοκτόνα άλλων οµάδων, µε διαφορετικό τρόπο δράσης από τους DΜΙs. Εάν 
διαπιστωθεί µειωµένη αποτελεσµατικότητα του σκευάσµατος DIFCOR 250 EC τότε θα 
πρέπει να γίνει εναλλαγή µε µυκητοκτόνα άλλων οµάδων, µε διαφορετικό τρόπο δράσης 
από τους DΜΙs. Για την αποτελεσµατική διαχείριση της ανθεκτικότητας συνιστάται η 
χρησιµοποίηση ανθεκτικών ποικιλιών καθώς και η αµειψισπορά. 
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Τρόπος εφαρµογής: Ψεκασµοί φυλλώµατος.  
 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:  
Γεµίστε το δοχείο του ψεκαστικού µηχανήµατος µε νερό µέχρι τη µέση. Προσθέστε την 
απαιτούµενη ποσότητα σκευάσµατος αναδεύοντας και συµπληρώστε µε το υπόλοιπο νερό 
συνεχίζοντας την ανάδευση. 
 
Φυτοτοξικότητα:  
Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώµενες καλλιέργειες και εγκεκριµένες δόσεις εφαρµογής. 
 
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες):  
Μήλα: 14. Ζαχαρότευτλα: 21. 
 
Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης:  
Παραµένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον, εάν διατηρηθεί στην αρχική του κλειστή 
συσκευασία µακριά από φωτιά ή άλλες πηγές θερµότητας σε ξηρό και δροσερό χώρο. 
  
Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς 
επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. 
 
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 
 
Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε 
τις οδηγίες χρήσης. 
 
  
 


