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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

GRADER 80 WG ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ 

 
Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική και θεραπευτική δράση 

 

  
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
Είναι εναιωριματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)  με 80 % β/β δραστική ουσία (Captan) και 
14,9 %  β/β βοηθητικές ουσίες. 

 

 

 

 

Κάτοχος της άδειας: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ 

Παρασκευαστής: ADAMA MAKHTESHIM LTD. 

Διανομή: FARMA-CHEM SA 

 
 
 
 
 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ 
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ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ: 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
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. ***«Δεν 

έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες 

αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες αμυγδαλιά, φιστικιά, καρυδιά, καστανιά 
και φουντουκιά από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις εν λόγω χρήσεις ο κάτοχος 

της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την 
αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος» 
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ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  
Με ψεκασμούς καλύψεως. 

 

 
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. 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: 
Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες, κουτιά) αφού καταστραφούν προηγουμένως 
με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία 
για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 
 

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:  
-. 
 
 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ  Ή 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή 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.  



 

 GRADER 80 WG – ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ | ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ            

 

  

 

  

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:  
 
 
 

Φυτικά προϊόντα 

 
 

Ημέρες 

Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, 
Αχλαδομηλιά, Ροδακινιά, 
Βερικοκιά, Κερασιά, Δαμασκηνιά 
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Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Καρυδιά, 
Καστανιά, Φουντουκιά 

ΔΟ λόγω του χρόνου 
εφαρμογής 

 
 
 

48 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:  
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. 


