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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

METIX COURE 8/40 WP ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ 

  
Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική δράση. 

 

 
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
Είναι βρέξιμη σκόνη (EW) με δραστική ουσία Metalaxyl 8% β/β, Μεταλλικό χαλκό 40% β/β σε 
μορφή οξυχλωριούχου χαλκού και 20,10 % β/β βοηθητικές ουσίες. 

Kάτοχος της έγκρισης & Παρασκευαστής: Industrias Quimicas Del Valles (IQV),  
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: FARMA-CHEM S.A. 

  
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ: 
Αμπέλι: Περονόσπορος (Plasmopara viticola) με 250 γρ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρό (250 
γρ. σκευάσματος/στρέμμα). Η εφαρμογές να γίνουν όταν οι βλαστοί έχουν μήκος περίπου 10 εκ., 
μετά από 10 ημέρες, λίγο πριν την άνθηση και λίγο μετά την άνθηση. 
Πατάτα: Περονόσπορος (Phytophthora infestans) με δόση 250 γρ. σκευάσματος/στρέμμα.  
Διαδοχικές προληπτικές εφαρμογές κάθε 10-14 ημέρες με έναρξη όταν τα φυτά έχουν ύψος 15-20 
εκατοστά. 

 

ΌΓΚΟΣ ΨΕΚ. ΥΓΡΟΥ (ΛΙΤΡΑ/ΣΤΡΕΜΜΑ): 

 
Αμπέλι: 50-100 λίτρα/στρέμμα, Πατάτα: 50-100 λίτρα/στρέμμα 

 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ/ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟ. ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ:  
Αμπέλι: 4, Πατάτα: 2. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
1. Εάν μετά την τελευταία εφαρμογή με το σκεύασμα εμφανιστεί περονόσπορος σε διάστημα 
μικρότερο από 10-14 ημέρες θα πρέπει να γίνει αμέσως επέμβαση με μυκητοκτόνα επαφής ή 
διασυστηματικά διαφορετικού τρόπου δράσης (να μην περιέχουν δραστικό συστατικό της ομάδας 
των φαινυλαμιδίων, όπως benalaxyl και ofurace). 
2. Η συνολική εφαρμοζόμενη ποσότητα χαλκούχων σκευασμάτων ανά καλλιεργητική περίοδο δεν 
θα πρέπει να υπερβαίνει τα 400 γραμ. ανά στρέμμα (ποσότητα εκφρασμένη σε μεταλλικό χαλκό). 

  
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  
Ψεκασμός φυλλώματος.. 
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ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:  
Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Ρίξτε την απαιτούμενη 
δόση του σκευάσματος αργά στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας συνέχεια. Προσθέστε το 
υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. 

  
ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:  
Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής. 

 

 
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: - 
 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ Ή ΠΡΙΝ ΤΗ 
ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ 
ΧΡΗΣΕΙΣ:  
Αμπέλι: στο τέλος της ανθοφορίας. Πατάτα: 28 ημέρες. 

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο καλά αεριζόμενο, 
προστατευμένο από υγρασία και το άμεσο ηλιακό φως και σε θερμοκρασία μέχρι 35 oC. Σε αυτές 
τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του. 

Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από τη ψεκασμένη περιοχή για 21 ημέρες. 
 

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

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:  

 

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


