
 

 
                      

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

ENVELIS 20 EC ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ 

  
Το ENVELIS 20 EC είναι ένα μυκητοκτόνο με δράση κατά των ασθενειών που 
προσβάλουν το φύλλωμα των σιτηρών (σιτάρι, κριθάρι, τριτικάλε), του 
αραβοσίτου και του ηλιάνθου. Επίσης, έχει θετική επίδραση στη φυσιολογία των 
φυτών που οδηγεί σε αύξηση της παραγωγής, ακόμη και απουσία ορατών 
συμπτωμάτων ασθένειας. Περιέχει Pyraclostrobin το οποίο παρεμποδίζει την 
κυτταρική αναπνοή στη θέση Qo του συμπλόκου ΙΙΙ της αναπνευστικής αλυσίδας 
και εμφανίζει αποπλαστική και διελασματική κίνηση. Παρεμποδίζει τη βλάστηση 
των σπορίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου και τη σποριογένεση. Μετά την 
εφαρμογή του, απορροφάται μερικώς από τα φύλλα, το οποίο εξηγεί τη 
προστατευτική, διελασματική και τοπικά διασυστηματική του 
δράση. 

   
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
Είναι Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC) με 20% β/o περιεκτικότητα σε Pyraclostrobin 
και 80,3 % β/β βοηθητικές ουσίες.  

Kάτοχος της έγκρισης – Παρασκευαστής: BASF 

Διανομή: FARMA-CHEM S.A. 

  
 ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  

Ψεκασμοί καλύψεως της βλάστησης 

 

 
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: 
 

Πεδίο 

Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος Τρόπος και 

χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο 

κ.εκ./ 

στρέμμα 

Όγκος 

ψεκ. 

υγρού 

λίτρα / 

στρέμμα 

κ.εκ/ 100 

λίτρα 

ψεκ. 

Υγρού 

 



Σιτάρι 

(σκληρό και 

μαλακό)  

Τριτικάλε  

Σκωριάσεις 
(καστανή: Puccinia 

recondite PUCCRE, 

κίτρινη: Puccinia 

striiformis PUCCST) 

Ωίδιο 

(Blumeria graminis, 

f. sp. tritici ERYSGT) 

Σεπτορίωση 

(Septoria tritici 

SEPTTR, 

S. nodorum 

LEPTNO) 

Φουζαρίωση 

(Fusarium sp. 

FUSASP) 

100-125 10-40 - Συστήνεται η 

εφαρμογή του 

από την 

εμφάνιση του 

5ου αδελφιού 

έως και το τέλος 

της άνθισης. 

Χρονικό 

διάστημα 

μεταξύ των 

εφαρμογών 21 

ημέρες. 

2 

Κριθάρι  Σκωρίαση 

(Puccinia hordei 

PUCCHD), 

Δικτυωτή 

κηλίδωση 

(Pyrenophora teres 

PYRNTE) 

Ρυγχοσπορίωση 

(Rhynchosporium 

secalis RHYNSE ) 

Ωίδιο 

(Blumeria graminis 

f. sp. hordei 

ERYSGH ) 

100-125 10-40 - 2 

Αραβόσιτος  Ελμινθοσπορίωση 

(Helminthospori 

um turcicum 

SETOTU ) 

Σκωρίαση 

(Puccinia 

sorghi PUCCSO ) 

100 10-40 - Από το στάδιο 

της επιμήκυνσης 

του βλαστού 

μέχρι την 

άνθηση της 

φόβης και την 

πλήρη εμφάνιση 

των στιγμάτων 

στον σπάδικα 

(BBCH 65) 

1 

 



Ηλίανθος  Φόμα 

(Phoma 

macdonaldi LEPTLI) 

Αλτερνάρια (4) 

(Alternaria 

helianthi ALTEHE ) 

Ωίδιο (4) 

(Erysiphe 

cichoracearum 

ERYSCI) 

100 10-40 - Συστήνεται μια 

προληπτική 

εφαρμογή, κατά 

την εμφάνιση 

των πρώτων 

συμπτωμάτων 

της ασθένειας, 

στο χρονικό 

διάστημα από 

το 6ο φύλλο 

μέχρι το στάδιο 

κατά το οποίο οι 

σπόροι στο μέσο 

της ταξιανθίας 

είναι χρώματος 

γκρι και έχουν 

φτάσει στο 

τελικό τους 

μέγεθος. 

Για να 

μεγιστοποιήσετε 

την θετική 

φυσιολογική 

επίδραση στην 

καλλιέργεια, 

συστήνεται η 

εφαρμογή να 

γίνει το 

αργότερο 

δυνατό (ύψος 

φυτού 80-100 

εκατοστά). 

1 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

Το ENVELIS 20 EC έχει επίδραση στη φυσιολογία των φυτών των σιτηρών, η 
οποία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγής, ακόμη και σε 
συνθήκες απουσίας ορατών συμπτωμάτων της ασθένειας. 

1. Εφαρμόστε το ENVELIS 20 EC προληπτικά ή όταν εμφανιστούν τα πρώτα 
συμπτώματα της ασθένειας. 

2. Σε περίπτωση υψηλής έντασης προσβολής της ασθένειας, σε υψηλές 
βροχοπτώσεις ή σε υψηλό ρυθμό αύξησης της βλάστησης, είναι απαραίτητο να 
χρησιμοποιείται η υψηλότερη δόση διατηρώντας ένα 

3. μεσοδιάστημα για τον επόμενο ψεκασμό ίσο με 21 ημέρες. 
4. Συστήνεται η χρήση των όγκων του ψεκαστικού υγρού κατά τέτοιο τρόπο ώστε 

να επιτυγχάνεται μια πλήρης και ομοιογενής κάλυψη της βλάστησης. 
5. Στον αραβόσιτο, το ENVELIS 20 EC έχει σημαντική δευτερεύουσα δράση στην 

Αλτερνάρια και στο Ωίδιο 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: 

Γεμίστε το βυτίο με τα ¾ της απαιτούμενης ποσότητας νερού και υπό συνεχή ανάδευση 
ρίχνουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος. Στη συνέχεια προσθέστε την 
υπόλοιπη ποσότητα νερού και διατηρήστε τον αναδευτήρα σε λειτουργία καθ’ όλη τη 
διάρκεια του ψεκασμού. 
 

 ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:  

 

Το προϊόν, στις συνιστώμενες δόσεις, έχει δείξει άριστη εκλεκτικότητα σε όλες τις 
ποικιλίες του σιταριού, του κριθαριού και του αραβοσίτου που εξετάστηκαν. 

 
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: - 
 



ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:  
Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του 
ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, 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 

Σιτάρι, κριθάρι, βρώμη, 

σίκαλη, τριτικάλε 
35 

Αραβόσιτος 
Προσδιορίζεται από το 

τελικό στάδιο εφαρμογής 

Ηλίανθος 21 

 

Το σκεύασμα διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια, αν αποθηκευτεί στην αρχική του 
απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. 

Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη καλλιέργεια πριν στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό 
υγρό από την φυλλική επιφάνεια. 

Διαχείρηση ανθεκτικότητας: 

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, συνιστάται το προϊόν να χρησιμοποιείται 
πάντα σε μίγματα με μυκητοκτόνα που διαθέτουν διαφορετικό μηχανισμό δράσης και σε 
προγράμματα εφαρμογών που επιτρέπουν την εναλλαγή των δραστικών ουσιών που 
χαρακτηρίζονται από διαφορετικό μηχανισμό δράσης. 
Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, συστήνεται η εφαρμογή με 
στρομπιλουρίνες ή άλλες δραστικές ουσίες των μυκητοκτόνων QoI (quinone outside 
inhibitors) να περιορίζεται στις 2 ανά έτος. 
 

• 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: 


