
 

 
                      

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

DISCO 25 EC ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ 

  
Διασυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας των DMIs, με προστατευτική και 
θεραπευτική δράση. Απορροφάται γρήγορα από το φύλλωμα των καλλιεργειών 
και κινείται διελασματικά. 

   
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
Είναι Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC) με 25% β/ο περιεκτικότητα σε difenoconazole 
και 72,37 % β/β βοηθητικές ουσίες.  

Kάτοχος της έγκρισης – Παρασκευαστής: SHARDA CROPCHEM LIMITED 

Διανομή: FARMA-CHEM S.A. 

  
 ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  

Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος. 

 

 
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: 
 

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχοι Δόσεις σκευάσματος Χρόνος και τρόπος 
εφαρμογής 

Μεγ. αριθμός 
εφαρμογών/καλλιερ- 
γητική περίοδο 
Μεσοδιάστημα 

εφαρμ. 

Κ.εκ./ 100 

λίτρα 

ψεκ. 

Υγρού 

Όγκος 

ψεκ. 

υγρού 

λίτρα 

/ στρέμμα 

Κ.εκ./ 

στρέμμα 

Μηλιά Φουζικλάδιο 
(Venturia 
inaequalis) 

10 - 20 100 - 150 30 Εφαρμογές από το 
στάδιο της πράσινης 
κορυφής όταν οι 
καιρικές συνθήκες είναι 
ευνοϊκές για την 
ανάπτυξη των 
ασθενειών και 
σύμφωνα με τις 
Γεωργικές 

Προειδοποιήσεις 

3/14 ημέρες 

Αχλαδιά Φουζικλάδιο 
(Venturia pirina) 

10 - 20 100 - 150 30 Εφαρμογές από το στάδιο 
της πράσινης κορυφής 
όταν οι καιρικές συνθήκες 
είναι ευνοϊκές για την 
ανάπτυξη των ασθενειών 
και σύμφωνα με τις 
Γεωργικές 
Προειδοποιήσεις 

3/14 ημέρες 

 



Ζαχαρότευτλα Κερκοσπορίωση 
(Cercospora 
beticola) 

-- 60 - 100 30 - 50 Εφαρμογές όταν οι 
καιρικές συνθήκες είναι 
ευνοϊκές για την 
ανάπτυξη των 
ασθενειών. 

2/21-28 ημέρες 

Σπαράγγι Σκωρίαση 
(Puccinia 
asparagi) 

-- 60 - 100 30 - 50 Εφαρμογές στο 
υπέργειο μέρος της 
καλλιέργειας μετά την 
συγκομιδή των 
βλαστών, όταν οι 
καιρικές συνθήκες είναι 
ευνοϊκές για την 
ανάπτυξη των 

ασθενειών. 

3/14 ημέρες 

 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

1. Να ακολουθούνται όπου εφαρμόζονται οι συστάσεις των Γεωργικών 
Προειδοποιήσεων. 

2. Στην περίπτωση του πράσινου σπαραγγιού, όσοι πράσινοι βλαστοί 
παραμείνουν μαζί με το φυλλώδες υπέργειο μέρος κατά την περίοδο των 
ψεκασμών, δεν συγκομίζονται αλλά απομακρύνονται μαζί με ολόκληρο το 
υπέργειο μέρος του φυτού μετά το τέλος του φθινοπώρου, όπως γίνεται και 
στην καλλιέργεια του άσπροu σπαραγγιού. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: 

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. 
 

 ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:  

 

Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής. 

 
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: -- 
  
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:  
Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό 
ξέπλυμα και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη 
διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν σε σημεία συλλογής για 
ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 
  

 

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

Φυτικά προϊόντα 
 

Ημέρες 

Μηλιά, Αχλαδιά 14 

Ζαχαρότευλα 21 

Σπαράγγι Καθορίζεται από το χρόνο 

εφαρμογής του 

σκευάσματος 

 



Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό δροσερό και 
καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο χρόνια από την 
αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής. 

Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό. 
Ειδικότερα στα Μηλοειδή, 3 ημέρες μετά την εφαρμογή και σε καλλιέργεια σπαραγγιού, 
5 ημέρες μετά την τρίτη εφαρμογή. 

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας: 
• Να χρησιμοποιείται το DISCO 25 EC προληπτικά, νωρίς και όταν η συνθήκες είναι 
ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. 
• Να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα κυρίως επαφής ή με μυκητοκτόνα 
διαφορετικού τρόπου δράσης, που δεν ανήκουν στην ίδια ομάδα (DIMs τριαζολών).  
 

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

• Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 
 

 
Εικονογράμματα κινδύνου 

 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:  

 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ KAI 
ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:  

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή 
ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ  
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: 


