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 BI.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ |  Γ’ ΖΩΝΗ  |  Τ.Θ.1026 
 

 

570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

ΤΗΛ.: 2310 569.630 έως 33    

FAX: 2310 797.047   

info@farmachem.gr   

www.farmachem.gr   
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

GRADER 80 WG ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ 

  
Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική και θεραπευτική δράση. 

 

 
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
Είναι Εναιωρηματοποιησιμοι Kokkoi (WG) με δραστική ουσία captan 80% β/β, 
και 14,9 % β/β βοηθητικές ουσίες. 

Παρασκευαστής: ADAMA Makhteshim Ltd.   

Διανομή: FARMA-CHEM S.A. 

  
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ: 
 

  Δόσεις σκευάσματος  Μέγ. αριθμός 

  γρ/  
Όγκος ψεκ. 

υγρού 

λίτρα / 

στρέμμα 

 εφαρμ/ ανά 

Πεδίο 

Εφαρμογής 
Στόχος 

100 

λίτρα 

Γρ./ 

στρέμμα 

Τρόπος και χρόνος 

εφαρμογής 

καλλιεργ. περ. 

Μεσοδιάστ. 
  ψεκ. (max)  Εφαρμογών σε 
  υγρού   ημέρες 

Μηλιά 

(MABSD) 

Αχλαδιά 

(PYUCO) 

Κυδωνιά 

(CYDOB) 

Αχλαδομηλιά 

(PYUPC) 

Φουζικλάδιο 

(Venturia 

inaequalis 

VENTIN, V.pyrina 

VENTPI) 

 
Καστανή 

κηλίδωση 

αχλαδιάς 

(Stemphylium 

vesicarium 

PLEOAL) 

150 – 

160* 

200 80-150 Εφαρμογές με την 

έναρξη της βλάστησης 

10/7-10 

 
Γλοιοσπόριο 

(Gloeosporium 

spp GLOESP) 
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Ροδακινιά 

(PRNPS) 

Φαιά σήψη 

(Monilia spp 

MONISP) 

150 225 80-150 ** Εφαρμογές από την 

έναρξη της βλάστησης 

4/7-10 

 
Κορύνεο 

(Coryneum 

beijerinckii 

STIGCA) 

     

 
Εξώασκος 

(Taphrina 

deformans 

TAPHDE) 

300 375 
 

Εφαρμογές από την 

πτώση των φύλλων 

μέχρι τη διόγκωση 

των οφθαλμών 

 

 
Φόμοψη 

(Phomopsis 

amygdali 

FUSCAM) 

     

Βερικοκιά 

(PRNAR) 

Δαμασκηνιά 

(PRNDO) 

Φαιά σήψη 

(Monilia spp 

MONISP) 

150 225 80-150 Εφαρμογές από την 

έναρξη της βλάστησης 

4/7-10 

 Κορύνεο 

(Wilsonomyces 

carpophilus 

STIGCA) 

     

Κερασιά 

(PRNAV) 

Φαιά σήψη 

(Monilia spp 

MONISP) 

150 225 80-150 Εφαρμογές από την 

έναρξη της βλάστησης 

2/ 7-10 

 
Κορύνεο 

(Wilsonomyces 

carpophilus 

STIGCA) 

     

 
Παρατηρήσεις: 

Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών. Να 

ακολουθούνται οι συστάσεις των Γεωργικών Προειδοποιήσεων στις περιοχές όπου εφαρμόζονται. 

* Οι δόσεις να συνδυάζονται κατάλληλα με τον όγκο ψεκαστικού υγρού ώστε να μην υπάρχει υπέρβαση 

της δόσης ανά στρέμμα. 

**Στα πυρηνόκαρπα στις εφαρμογές από την πτώση των φύλλων έως την διόγκωση των οφθαλμών 

χρησιμοποιείτε όγκο ψεκ. υγρού 100 λίτρα/στρ. 

  
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  
Ψεκασμός καλύψεως. 
 

  

 

 



 GRADER 80 WG – ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ | ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ            3    

 

 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:  
Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύστε 
την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο 
ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την 
ανάδευση. 

  
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:   
Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα 
ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύντε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, 
δύο - τρείς (2 - 3) φορές με καθαρό νερό. 
 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Η 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:   
Το σκεύασμα περιέχει captan, ένα μυκητοκτόνο το οποίο ανήκει στην ομάδα M: 
Chemicals with multi-site activity, κατά FRAC. 
Διαχείριση ανθεκτικότητας: Λόγω του τρόπου δράσης του captan (πολλαπλά 
σημεία) και της χαμηλής πιθανότητας ανάπτυξης ανθεκτικότητας, το GRADER 80 
WG πρέπει να χρησιμοποιείται στα προγράμματα καταπολέμησης ασθενειών 
προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας σε μυκητοκτόνα με 
εξειδικευμένο τρόπο δράσης. Να χρησιμοποιείται σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα 
διαφορετικού τρόπου δράσης. Μην επιτρέπετε την είσοδο κατοικίδιων ζώων στις 
ψεκασμένες περιοχές πριν παρέλθει ο χρόνος αναμονής. 

  
ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:  
Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες δόσεις και καλλιέργειες. 
Ορισμένες ποικιλίες μηλιάς (π.χ. Red Delicious, Winesap, Stayman, Renetta del 
Canada) και αχλαδιάς (π.χ. D‘ Anjou, Bosc), μπορεί να πάθουν ζημιά. 
Σε περιπτώσεις όπου προηγείται ή έπεται εφαρμογή με σκευάσματα ορυκτελαίων 
ή θειαφιού, να τηρείται διάστημα 3 εβδομάδων στα μηλοειδή και 1 εβδομάδας στα 
πυρηνόκαρπα μεταξύ της εφαρμογής του GRADER 80 WG και του ψεκασμού με 
ορυκτέλαια και 1 εβδομάδας μεταξύ της εφαρμογής του GRADER 80 WG και του 
ψεκασμού με θειάφι. 

 

 
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: - 
 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ Ή ΠΡΙΝ 
ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ 
ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ:  
Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Αχλαδομηλιά, Ροδακινιά, Βερικοκιά, Κερασιά, 
Δαμασκηνιά: 28 ημέρες. 

Φυλάξτε το στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του σε μέρος καλά αεριζόμενο, 
δροσερό, ξηρό, μακριά από υγρασία και άμεσο ηλιακό φως. Στις συνθήκες αυτές 
το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια. 

 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:  
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48 ώρες. 
 

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

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 

 

Εικονογράμματα κινδύνου: 
 

 

 

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


