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ΠΡΟΪΟΝ: 

GEOPTAN 80 WG 
 
Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Δρα σε πολλαπλά 
σημεία. 
 
Είναι εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG) με 80 % β/β δραστική ουσία (Captan) και 12,1 % β/β 
βοηθητικές ουσίες. 

 
Kάτοχος της έγκρισης: Arysta LifeScience S.A.S. 
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:  FARMA-CHEM S.A. 
 
Συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις: 
 

 

 
Πεδίο 
Εφαρμογής 

 
 
 

Στόχος 

Δόσεις σκευάσματος  

 
Χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγ. αριθμός 
εφαρμ/ ανά 
καλλ. 
περίοδο 
Μεσοδιάστ. 
εφαρμογών 
σε ημέρες 

 

γρ/ 
100 
λίτρα 
ψεκ. 
Υγρού 

Όγκος 
ψεκ. 
υγρού 
λίτρα / 
στρέμμα 

 
γρ/ 
στρέμμα 
(max) 

Μηλιά 
Αχλαδιά, 
Κυδωνιά, 
Αχλαδόμηλο 

Φουζικλάδιο 
Venturia spp. 

180 100 180 Εφαρμογές από 
την αρχή της 
βλάστησης έως 
το δέσιμο των 
καρπών. 

2 / 7 – 14 

Εφαρμογές 
μετά το δέσιμο 
των καρπών 

6 / 7 – 14 

Εφαρμογές 
μετά την 
συγκομιδή 

2 / 7 – 14 

 Συνολικά 10 
εφαρμογές σε 
εδάφη με 
pH<7,5 και 
μέχρι 6 
εφαρμογές 
για εδάφη με 
pH>7,5 

Ροδακινιά 
Νεκταρινιά 

Εξώασκος 
Taphrina 
deformans 

300 100 300 Εφαρμογές από 
το στάδιο της 
πράσινης 
κορυφής 

2 / 7 – 14 
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Φαιά σήψη 
(ανθέων και 
κλαδών) 
Monilia spp 

150 120 180 Εφαρμογές από 
την αρχή έως 
το τέλος της 
άνθησης 

2 / 7 – 14 

 Συνολικά 4 
εφαρμογές 

Βερικοκιά Φαιά σήψη 
(ανθέων και 
κλαδών) 
Monilia spp 

150 120 180 Εφαρμογές από 
την αρχή έως 
το τέλος της 
άνθησης 

2 / 7 – 14 

Δαμασκηνιά Εξώασκος 
Taphrina 
deformans 

300 100 300 Εφαρμογές από 
την περίοδο 
του λήθαργου 
έως την αρχή 
της βλάστησης 

2 / 7 – 14 

 Φαιά σήψη 
(ανθέων και 
κλαδών) 
Monilia spp 

150 120 180 Εφαρμογές από 
την αρχή έως 
το τέλος της 
άνθησης 

2 / 7 – 14 

      Συνολικά 4 
εφαρμογές 

Κερασιά Φαιά σήψη 
(ανθέων και 
κλαδών) 
Monilia spp 

150 120 180 Εφαρμογές έως 
το τέλος της 
άνθησης 

2 / 7 – 14 

Τομάτα 
Αγρού 

Αλτερναρίωση 
Alternaria sp. 

-- 60 – 120 190 Με την 
εμφάνιση των 
πρώτων 
συμπτωμάτων 

4 / 7 – 14 

Παρατηρήσεις: 
1. Εφαρμόζεται προληπτικά. 
2. Στις   περιοχές   όπου   εφαρμόζονται   να   εξακολουθήστε   τα   Προγράμματα   των   Γεωργικών 

Προειδοποιήσεων. 

 

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το 
σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:  
Λόγω του τρόπου δράσης του (πολλαπλά σημεία) και της χαμηλής πιθανότητας ανάπτυξης 
ανθεκτικότητας, το GEOPTAN 80 WG έχει σημαντική θέση σε προγράμματα 
καταπολέμησης ασθενειών, προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας. 
Παρόλα αυτά συνίσταται η εναλλαγή με σκευάσματα διαφορετικού τρόπου δράσης. 
 
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή 
των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:  
48 ώρες. 
 
Τρόπος εφαρμογής: 
Ψεκασμοί φυλλώματος με καλή διαβροχή των φυτών. 
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Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:  
Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύστε την 
συνιστώμενη δόση σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο ψεκαστικό 
δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. 
 
Συνδυαστικότητα: --. 
 
Φυτοτοξικότητα:  
Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες δόσεις και καλλιέργειες. 
 
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες):  
Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Αχλαδόμηλο: 28. Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, 
Δαμασκηνιά, Κερασιά, Τομάτα Αγρού: 21. 
 
Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:  
Στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Στις 
συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία 
παρασκευής. 
 

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν η τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό 
εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των 
συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).  
Για να προστατέψετε τα υπόγεια νερά μην χρησιμοποιείτε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο 
προϊόν που περιέχει captan περισσότερο από 6 φορές το χρόνο με μέγιστη δόση 144 
γραμ/στρ δραστικής ουσίας σε εδάφη με pH μεγαλύτερο από 7,5.  
Για να προστατέψετε τα υπόγεια νερά μην χρησιμοποιείτε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο 
προϊόν που περιέχει captan περισσότερο από 2 φορές το χρόνο με μέγιστη δόση 240 
γραμ/στρ. δραστικής ουσίας ακολουθούμενο από 2 φορές το χρόνο με μέγιστη δόση 144 
γραμ/στρ, σε εδάφη με pH μεγαλύτερο από 7,5.  
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν αψέκαστη ζώνη 
προστασίας 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα σε δενδρώδεις καλλιέργειες και 5 
μέτρων σε καλλιέργειες τομάτας.  
 
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 
 
Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε 
τις οδηγίες χρήσης. 


