
 

 
                      

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

DOURO 10 EC  ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ 

  
Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση. 
Ανήκει στην ομάδα των Τριαζολών (DIMs) και δρα παρεμποδίζοντας τη 
βιοσύνθεση της εργοστερόλης. 

   
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
Είναι Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC) με 10% β/o περιεκτικότητα σε penconazole και 
89,6 % β/β βοηθητικές ουσίες.  

Kάτοχος της έγκρισης – Παρασκευαστής: ASCENZA AGRO S.A. 

Διανομή: FARMA-CHEM S.A. 

  
 ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  

Ψεκασμός φυλλώματος. 

 

 
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: 
 

Πεδίο 

Εφαρμογής 

Ασθένειες Δόσεις σκευάσματος Τρόπος και 

χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγ. 

αριθμός 

εφαρμ/ ανά 

καλλιεργητι 

κή περίοδο 

Μεσοδιάστ 

ημα 

εφαρμογών 

σε ημέρες 

Κ.εκ. / 

100 

λίτρα 

ψεκ. 

Υγρού 

Όγκος 

ψεκ. 

υγρού 

λίτρα / 

στρέμμα 

Κ.εκ. / 

στρέμμα 

 



Μήλα 
(MABSD) 
Αχλαδιά 
(PYUCO) 

Ωίδιο 
(Podosphaera 
leucotricha - 
PODOLE) 

30 - 40 100 30 - 40 Με την εμφάνιση 
των πρώτων 
συμπτωμάτων 
και επανάληψη 
ανάλογα με την 
ένταση της 
προσβολής και 
τις καιρικές 
συνθήκες από το 
φούσκωμα των 
οφθαλμών έως 
ότου οι καρποί 
αποκτήσουν 
μέγεθος 10mm 
περίπου (BBCH 
01-71) 

3/7-14 

Ροδακινιά 
(PRNPS) 
Βερικοκιά 
(PRNAR) 

Ωίδιο 
(Sphaerotheca 
pannosa – 
SPHRPA 
Podosphaera 
oxyacanthae 
PODOCL 

30 - 40 100 30 - 40 Με την εμφάνιση 
των πρώτων 
συμπτωμάτων 
και επανάληψη 
ανάλογα με την 
ένταση της 
προσβολής και 
τις καιρικές 
συνθήκες από το 

φούσκωμα των 
oφθαλμών έως 
την αρχή 
χρωματισμού 
των καρπών 
(BBCH 01-71)  

3/7-14 

Αμπέλι Ωίδιο 30 - 40 50 – 100 15 – 40 Με την εμφάνιση 3/7-14 

(επιτραπέζιες (Uncinula    των πρώτων  

και necator -    συμπτωμάτων  

οινοποιήσι- UNCINE)    και επανάληψη  

μες     ανάλογα με την  

ποικιλίες)     ένταση της  

VITVI     προσβολής και  

     τις καιρικές  

     συνθήκες από τα  

     3 φύλλα μέχρι οι  

     περισσότερες  

     ράγες στο τσαμπί  

     να εφάπτονται  

     μεταξύ τους  

     (BBCH 13-79)  

Τομάτα Ωίδιο 30 - 40 50 – 100 15 – 40 Με την εμφάνιση 3/7-14 

LYPES (Leveillula    των πρώτων  

(θερμοκη- taurica -    συμπτωμάτων  

πίου)     και επανάληψη  

     ανάλογα με την  

     ένταση της  

     προσβολής και  

     τις καιρικές  

     συνθήκες από  



     την αρχή της  

     άνθησης μέχρι το  

     10% των καρπών  

     να αποκτήσει το  

     τυπικό χρώμα  

     ωρίμανσης  

     (BBCH 61-81)  

Κολοκυν- 
θοειδή 
με εδώδιμο 
φλοιό 
Αγγούρι 
Κολοκυθάκι 
(Υ) 

Ωίδιο 30 - 40 50 – 100 15 – 40 Με την εμφάνιση 
των πρώτων 
συμπτωμάτων 
και επανάληψη 
ανάλογα με την 
ένταση της 
προσβολής και 
τις καιρικές 
συνθήκες από τα 
τέσσερα φύλλα 
της καλλιέργειας 
μέχρι 9 ή 
περισσότεροι 
καρποί στο κεντρικό 
στέλεχος να έχουν 
αποκτήσει το τυπικό 
μέγεθος και 
σχήμα  
(BBCH 14- 
79) 

2/10 

(Sphaerotheca     

fuliginea –     

SPHRFU)     

Erysiphe     

cichoracea-     

rum - ERYSCI     

     

     

     

     

     

Κολοκυνθοει 
δή 
με εδώδιμο 
φλοιό 
Αγγούρι 
Κολοκυθάκι 
(Θ) 

Ωίδιο 30 - 40 50 – 100 15 – 40 Με την εμφάνιση 3/7-14 

(Sphaerotheca    των πρώτων  

fuliginea –    συμπτωμάτων  

SPHRFU)    και επανάληψη  

Erysiphe    ανάλογα με την  

cichoracearum    ένταση της  

- ERYSCI -    προσβολής και  

    τις καιρικές  

    συνθήκες από τα  

    τέσσερα φύλλα  

    της καλλιέργειας  

    μέχρι 9 ή  

    περισσότεροι  

    καρποί στο  

    κεντρικό  

    στέλεχος να  

    έχουν αποκτήσει  

    το τυπικό  

    μέγεθος και  

    σχήμα (BBCH 14-  

    79)  



Κολοκυνθοει 
δή 
Με εδώδιμο 
φλοιό 
Αγγουράκι 
(gherkin) 
(Υ, Θ) 

Ωίδιο 
(Sphaerotheca 
fuliginea – 
SPHRFU) 
Erysiphe 
cichoracearum 
- ERYSCI - 

30 - 35 50 – 100 15 – 35 Με την εμφάνιση 
των πρώτων 
συμπτωμάτων 
και επανάληψη 
ανάλογα με την 
ένταση της 
προσβολής και 
τις καιρικές 
συνθήκες από τα 
τέσσερα φύλλα 
της καλλιέργειας 
μέχρι 9 ή 
περισσότεροι 
καρποί στο 
κεντρικό 
στέλεχος να 
έχουν αποκτήσει 
το τυπικό 
μέγεθος και 

2/7-14 (Υ) 
3/7-14 (Θ) 

Κολοκυνθοει 
δή 
Μη εδώδιμο 
φλοιό 
Καρπούζι 
(CITLA) 
Πεπόνι 
(CUMME) 
Κολοκύθα 
(CUUPE) (Y,Θ) 

Ωίδιο 
(Sphaerotheca 
fuliginea – 
SPHRFU) 
Erysiphe 
cichoracearum 
- ERYSCI - 

30 - 40 50 – 100 15 – 40 Με την εμφάνιση 
των πρώτων 
συμπτωμάτων και 
επανάληψη 
ανάλογα με την 
ένταση της 
προσβολής και τις 
καιρικές 
συνθήκες από τα 
τέσσερα φύλλα της 
καλλιέργειας μέχρι 
9 ή 
περισσότεροι 
καρποί στο κεντρικό 
στέλεχος να έχουν 
αποκτήσει το τυπικό 
μέγεθος και 
σχήμα (BBCH 14- 
79) 

3/7-14 

 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

Η μικρή δόση να εφαρμόζεται σε περιπτώσεις χαμηλής πίεσης προσβολής. 
 

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 είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες 
χρήσεως. 

 



ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: - 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:  
Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα 
νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού καταστραφούν 
προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται 
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 

Βερικοκιά, Ροδακινιά 14 

Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες 

ποικιλίες) 
14 

Τομάτα (Θερμοκηπίου) 3 

Αγγούρι, Αγγουράκι (gherkin), Κολοκυθάκι, 

Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθα (Υ, Θ) 
3 

 

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο δροσερό, ξηρό και 
καλά αεριζόμενο μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται 
σταθερό για δύο (2) χρόνια. 

Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στα φυτά. 

Διαχείρηση ανθεκτικότητας: 

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται η εναλλαγή του με μυκητοκτόνα 
διαφορετικού τρόπου δράσης, κατά προτίμηση, επαφής ή μυκητοκτόνα που δεν ανήκουν 
στην ομάδα των DMIs (υποομάδα των τριαζολών) και δεν εμφανίζουν διασταυρωτή 
ανθεκτικότητα με εκείνα της ομάδας των DMIs 
 

• 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: 


