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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

FOSIKA ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ 

 
Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προληπτική δράση. Δρα σε πολλαπλές θέσεις 
(multi-site contact group M1). Μετά την εφαρμογή, δρα σε δύο στάδια: επιβραδύνει 
την ανάπτυξη των παθογόνων, παρεμποδίζει την παραγωγή σπορίων και αναστέλλει 
τον πολλαπλασιασμό του μύκητα ενισχύοντας την φυσική άμυνα των φυτών. 

 

  
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
Είναι πυκνό διάλυμα (SL)  με 51% β/ο δραστική ουσία (Potassium phosphonate) και 
45,5% β/β βοηθητικές ουσίες. 

 

 

 

Κάτοχος της άδειας: BIOVERT S.A. 

Παρασκευαστής: BIOVERT S.A. 

Διανομή: FARMA-CHEM S.A. 

 

 
 
 
 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ. 
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ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ: 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
1. Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο της πίεσης προβολής. 2. Οι εφαρμογές είναι 

προληπτικές και γίνονται εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των 

ασθενειών. 3. *Στην καλλιέργεια του ανανά δεν θα πρέπει οι εφαρμογές να 

ξεπερνούν τις δύο (2) συνολικά, ανά καλλιεργητική περίοδο 
 

 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  
Ψεκασμοί φυλλώματος. 

  
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:   

 

 

 

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την 
απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. 
Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση μέχρι το τέλος του 
ψεκασμού. 
 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:  
Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του 
ψεκαστικού, τρεις (3) φόρες με καθαρό νερό. 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: 
Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό 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. 
 

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:  
Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεις 
που αναγράφονται στη ετικέτα του σκευάσματος. 

 

 
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:  
Το σκεύασμα δεν συνδυάζεται με διαφυλλικά λιπάσματα τα οποία περιέχουν άζωτο 
(νιτρικό και αμμωνιακό). Να μην γίνεται ανάμειξη με ελαιούχα σκευάσματα ή να 
χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες στις οποίες έχει γίνει εφαρμογή με ελαιούχα 
σκευάσματα, καθώς αυτό θα εμπόδιζε το προϊόν να διεισδύσει στο φυτό. 
 
 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ  Ή 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:  
Να μην προορίζονται για μεταποίηση οι ανανάδες που έχουν δεχθεί ψεκασμό με 
FOSIKA. Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία potassium phosphonates, η οποία 
ανήκει στην ομάδα P07 κατά FRAC. Συνιστάται η εναλλαγή με μυκητοκτόνα που δεν 
ανήκουν σε αυτή την ομάδα προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας. 
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:  
 
 

 
Φυτικά προϊόντα 

 

 
Ημέρες 

Γκρέιπ φρουτ, Φράπα,  
Πορτοκαλιά, Περγαμόντο, Νεραντζιά, 

Λεμονιά, Κιτριά, 
Λιμμετία (πράσινα λεμόνια), 

Μανταρινιά, 
Αμπέλι (επιτραπέζιο), 

Αμπέλι (οινοποιήσιμο), 
Ελιά (επιτραπέζια), 

Ελιά (ελαιοποιήσιμη), 
Μαρούλι (Υ), Λυκοτρίβολο (Υ), 

Σκαρόλες (πικρίδα) (Υ)/ πλατύφυλλα 
αντίδια (Υ), 

Κάρδαμο & άλλα βλαστάρια & 
φύτρες (Υ), 

Γαιοκάρδαμο (Υ), Ρόκα (Υ), 
Κόκκινο σινάπι (Υ), 

Καλλιέργειες νεαρών φύλλων 
(συμπεριλαμβανομένων ειδών 

κράμβης) (Υ), 
Φραγκομαϊντανός (Υ), Σχοινόπρασο 

(Υ),  
Φύλλα σέλινου (Υ), Μαϊντανός (Υ), 
Φασκόμηλο (Υ), Δενδρολίβανο (Υ),  

Θυμάρι (Υ), Βασιλικός (Υ), 
Δάφνη/ δαφνόφυλλα (Υ), 

Δρακόντιο/ εστραγκόν (Υ), Αβοκάντο, 
Πατάτα, Τομάτα (Θ), 

Μελιτζάνα (Θ), Πιπεριά (Θ), 

 
15 

Λωτός 20 

Φράουλα (Θ),  
Βατόμουρα (Υ), 

Σμέουρα (ερυθρά και κίτρινα) (Υ), 
Μύρτιλλα (Y), 

Φραγκοστάφυλα (Υ) (κόκκινα, 
μαύρα, άσπρα), 

Φραγκοστάφυλα (Υ) (κόκκινα, 
πράσινα, κίτρινα) 

 
7 

Ανανάς 30 
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ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ 
ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ: 
Θα πρέπει να μεσολαβεί ένα διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών μεταξύ της εφαρμογής 
του σκευάσματος και της σποράς ή της φύτευσης της επόμενης καλλιέργειας 
 
 

Μην εισέρχεστε στη ψεκασμένη καλλιέργεια μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό 
υγρό. Τηρείτε ένα διάστημα επανεισόδου 12 ημερών για εφαρμογές σε εσπεριδοειδή 
(μετά τη δεύτερη εφαρμογή) και 10 ημέρες για τα σταφύλια (μετά την τρίτη 
εφαρμογή), όταν οι απαιτούμενες εργασίες διαρκούν περισσότερο από δύο ώρες. 
 
 

 
 Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις 

οδηγίες χρήσης. 

 
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να 

διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από κάθε χρήση. 
Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα. 

 
 

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

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:  
Διατηρείται μόνο στην αρχική καλά κλεισμένη συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό και καλά 
αεριζόμενο μέρος. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την 
ημερομηνία παρασκευής του. 


