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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

LEX 25 SC ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ 

 
Το LEX 25 SC είναι προστατευτικό μυκητοκτόνο με μερική διελασματική δράση που 
παρεμποδίζει τη βλάστηση των σπορίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου και την 
παραγωγή των σπορίων. Ελέγχει μύκητες που ανήκουν στους Ασκομύκητες, 
Βασιδιομύκητες, Δευτερομύκητες & Ωομύκητες. 

  
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
Είναι πυκνό εναιώρημα (SC) με 25% β/ο δραστική ουσία (Azoxystrobin) και 76,5 %  β/β 
βοηθητικές ουσίες. 

 

 

 

 

Κάτοχος της άδειας: ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ 

Προϊόν: QUADRIS 25 SC 

Παρασκευαστής: SYNGENTA CROP PROTECTION AG 

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: FARMA-CHEM SA 

 
 
 
 
 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ 
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ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ: 

 

 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
(1) Όταν ο κίνδυνος προσβολής είναι μικρός έως μέτριος να χρησιμοποιείται η 

χαμηλή δόση ανά στρέμμα (75 κ.εκ. σκ./στρέμμα) ενώ όταν είναι υψηλός να 

χρησιμοποιείται η υψηλή δόση ανά στρέμμα (100 κ.εκ. σκ./στρέμμα). (2) Η υψηλή 
δόση ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού να εφαρμόζεται με τον μικρότερο όγκο 

ψεκαστικού υγρού και η χαμηλή δόση ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού να 
εφαρμόζεται με το μεγαλύτερο όγκο ψεκαστικού υγρού ώστε να μην ξεπερνιέται 

η μέγιστη δόση ανά στρέμμα (100 κ.εκ. σκ./στρέμμα). (3) Δεν έχει τεκμηριωθεί η 

αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές 
επιπτώσεις στην καλλιέργεια της φιστικιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για την 

χρήση του σκευάσματος στην καλλιέργεια αυτή ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει 
ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη 

φυτοτοξικότητα από τη χρήση του. 
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ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  
Ψεκασμός καλύψεως με προσοχή να διαβραχούν καλά όλες οι επιφάνειες που 
κινδυνεύουν από προσβολή. Χρησιμοποιείτε λίγο νερό για τον ψεκασμό (μέχρι 120 
λίτρα ανά στρέμμα και η ανάλογη ποσότητα νερού θα εξαρτάται από το μέγεθος της 
βλάστησης). 

 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:   

 

 

 

Γεμίστε το ψεκαστικό μέσο μέχρι τη μέση με νερό και προσθέστε την απαιτούμενη 
ποσότητα σκευάσματος. Υπό συνεχή ανάδευση προσθέστε το υπόλοιπο νερό. Τα κενά 
συσκευασίας ξεπλύνετε τα πολλές φορές ρίχνοντας το νερό στο ψεκαστικό. 
 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:  
Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το 
βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός 
και όλα τα ίχνη του προϊόντος.  
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: 
Οι κενές φιάλες συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά 
του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού 
καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω 
χρήσης, να εναποτεθούν σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.  
 

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:  
Όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες, δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα στο αμπέλι. 
Μπορεί να παρατηρηθεί σε μερικές ποικιλίες ένα ελαφρό, διάχυτο κιτρίνισμα των 
φύλλων που βρίσκονται στο στάδιο της γρήγορης ανάπτυξης. Το σύμπτωμα αυτό, που 
παρατηρείται και φυσιολογικά είναι καμία φορά πιο έντονο μετά από ψεκασμό με LEX 
25 SC. Κρατάει λίγες ημέρες (περίπου μία εβδομάδα) και υποχωρεί μετά, χωρίς καμία 
συνέπεια για το αμπέλι. Δεν συντρέχει λόγος για να ληφθούν μέτρα αν παρουσιαστεί 
αυτό το σύμπτωμα (π.χ. διαφυλλική λίπανση κλπ). Το LEX 25 SC είναι φυτοτοξικό στις 
μηλιές. Μην χρησιμοποιείτε για ψεκασμό μηλιάς, ψεκαστικά μέσα που έχουν 
χρησιμοποιηθεί με LEX 25 SC. Μην χρησιμοποιείτε το LEX 25 SC εάν υπάρχει 
πιθανότητα να φτάσει το ψεκαστικό νέφος σε γειτονική καλλιέργεια μηλιάς. 

 

 
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:  
-. 
 
 

 

 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ  Ή 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:  
LEX 25 SC ανά τρεις εφαρμογές.  
-Εφαρμόστε το LEX 25 SC σε προγράμματα ψεκασμών σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα 
άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης από αυτή των στρομπυλουρινών (Qols) 
με τα οποία δεν εμφανίζεται διασταυρωτή ανθεκτικότητα.  
-Εφαρμόστε το LEX 25 SC προληπτικά και σε πρώιμο στάδιο της ασθένειας, 
αποφεύγετε τις θεραπευτικές εφαρμογές.  
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Διαχείριση διασποράς ψεκαστικών σταγονιδίων:  
-Να αποφεύγεται η μεταφορά ψεκαστικών σταγονιδίων σε γειτονικές καλλιέργειες.  
-Να μην χρησιμοποιείται το LEX 25 SC σε αμπελώνες που γειτνιάζουν με καλλιέργεια 
μηλιάς εφόσον υπάρχει πιθανότητα να φτάσει το ψεκαστικό νέφος στους οπωρώνες 
μηλιάς. 

 

 
 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:  
 
 
 

Φυτικά προϊόντα 

 
 

Ημέρες 

Αμπέλι (επιτραπέζιο, 
οινοποιήσιμο), Φιστικιά 

21 

 
 
 

Μέχρις ότου στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα στην ψεκασθείσα φυλλική επιφάνεια.  
 

 
 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:  
Παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον, εάν διατηρηθεί στην αρχική του 
συσκευασία χωρίς να ανοιχθεί σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος. 
 


