
 

 

2,5 λίτραΠεριεχόμενο: 

Pyraclostrobin/Dimethomorph (πυρακλόστρομπιν/ντιμεθομόρφ)
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

Μυκητοκτόνο για την καταπολέμηση ασθενειών που οφείλονται σε παθογόνα 
της ομάδας Ωομυκήτων (περονόσποροι) και Ασκομυκήτων (ωίδια).
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BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι, τηλ.: 210-6860130, www.basf-agro.gr.
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ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ
® Σήμα κατατεθέν BASF



ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Το pyraclostrobin παρεμποδίζει την κυτταρική αναπνοή 
στη θέση Qo του συμπλόκου ΙΙΙ της αναπνευστικής αλυσίδας και εμφανίζει 
αποπλαστική και διελασματική κίνηση, ενώ το dimethomorph δρα παρε-
μποδίζοντας τη βιοσύνθεση του κυτταρικού τοιχώματος και εμφανίζει επί-
σης διελασματική κίνηση.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας. 
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ (δόσεις σε κ.εκ. σκευάσματος)
ΤΟΜΑΤΑ (ΥΠΑΙΘΡΟΥ, ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ): Για την καταπολέμηση του πε-
ρονόσπορου (Phytophthora infestans) με δόση 250-400 κ.εκ./100 λίτρα ψε-
καστικού υγρού. Η δόση του σκευάσματος ανά στρέμμα είναι 200-250 κ.εκ. 
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα. Συστήνεται η έναρξη προ-
ληπτικών ψεκασμών στην αρχή της άνθησης. Η μέγιστη δόση ανά 100 λί-
τρα ψεκαστικού υγρού να εφαρμόζεται με το μικρότερο όγκο ψεκαστικού 
υγρού, ώστε να μην ξεπερνιέται η μέγιστη δόση ανά στρέμμα. Μέγιστος 
αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3, με μεσοδιάστημα εφαρ-
μογών 7-8 ημέρες, εφόσον απαιτείται.
ΑΓΓΟΥΡΙ, ΚΟΛΟΚΥΘΙ (ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ): Για την καταπολέμηση του πε-
ρονόσπορου (Pseudoperonospora cubensis) και του ωιδίου (Erysiphe 
cichoracearum) με δόση 250 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (250 κ.εκ./
στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Συστήνονται προ-
ληπτικοί ψεκασμοί με την έναρξη του σχηματισμού των καρπών. Μέγιστος 
αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3, με μεσοδιάστημα εφαρ-
μογών 7-8 ημέρες, εφόσον απαιτείται.
ΠΕΠΟΝΙ, ΚΑΡΠΟΥΖΙ (ΥΠΑΙΘΡΟΥ): Για την καταπολέμηση του περονό-
σπορου (Pseudoperonospora cubensis) με δόση 250 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος 
ψεκαστικού υγρού: 80 λίτρα/στρέμμα. Συστήνεται η έναρξη προληπτικών 
ψεκασμών με την εμφάνιση του 5ου πραγματικού φύλλου. Μέγιστος αριθ-
μός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3, με μεσοδιάστημα εφαρμο-
γών 7 ημέρες, εφόσον απαιτείται.
ΜΑΡΟΥΛΙ, ΛΥΚΟΤΡΙΒΟΛΟ (ΥΠΑΙΘΡΟΥ): Για την καταπολέμηση του πε-
ρονόσπορου (Bremia lactucae) με δόση 200-250 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψε-
καστικού υγρού: 40-80 λίτρα/στρέμμα. Συστήνεται η έναρξη προληπτικών 
ψεκασμών με την εμφάνιση του 5ου πραγματικού φύλλου. Μέγιστος αριθ-
μός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3, με μεσοδιάστημα εφαρμο-
γών 7-8 ημέρες, εφόσον απαιτείται. 
ΛΑΧΑΝΟ, ΜΠΡΟΚΟΛΟ, ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ (ΥΠΑΙΘΡΟΥ): Για την καταπολέ-
μηση του περονόσπορου (Peronospora parasitica) και της αλτερνάριας 
(Alternaria brassicae) με δόση 150-250 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού 
υγρού: 30-100 λίτρα/στρέμμα. Συστήνεται η έναρξη προληπτικών ψεκα-
σμών από την εμφάνιση του 1ου πραγματικού φύλλου μέχρι την πλήρη ανά-
πτυξη του καρπού. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περί-
οδο: 3, με μεσοδιάστημα εφαρμογών 10-12 ημέρες, εφόσον απαιτείται.

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε 
μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά 

ύδατα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
Η ανάμιξη/φόρτωση του προϊόντος να γίνεται σε καλά αεριζόμενο 
χώρο.
Μην εισέλθετε στην περιοχή εφαρμογής πριν το ψεκαστικό υγρό 
στεγνώσει.
Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία κατά τη διάρκεια 
εφαρμογής στο θερμοκήπιο.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:
Γενικές πληροφορίες: Να αποφεύγεται η επαφή με το δέρμα, τα 
μάτια και το ρουχισμό. Εάν εμφανιστούν συμπτώματα: Ζητήστε 
ιατρική βοήθεια. Επιδείξτε τον περιέκτη, την ετικέτα και/ή το δελτίο 
δεδομένων ασφαλείας στον γιατρό.
Αφαιρέστε/Βγάλτε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο 
σαπούνι και νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμ-
βουλευτείτε/Επισκεφτείτε γιατρό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά 
με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε 
τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗ-
ΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Μην προκαλέσετε εμετό. Ξεπλύνετε 
το στόμα.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθα-
ρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει 
την αναπνοή.
Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συµπτωµατική 
θεραπεία (απολύµανση, ζωτικές λειτουργίες).

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777
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ΚΡΕΜΜΥΔΙ, ΣΚΟΡΔΟ (ΥΠΑΙΘΡΟΥ): Για την καταπολέμηση του περονό-
σπορου (Peronospora destructor) με δόση 500 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού 
υγρού. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 40-50 λίτρα/στρέμμα. Συστήνεται η έναρ-
ξη προληπτικών ψεκασμών με την εμφάνιση του 3ου  φύλλου. Συστήνεται 
η προσθήκη επιφανειοδραστικής ουσίας. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών 
ανά καλλιεργητική περίοδο:  3, με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-8 ημέρες, 
εφόσον απαιτείται.
ΣΚΟΡΔΟ (ΥΠΑΙΘΡΟΥ, χρήση μικρής σημασίας*): Για την καταπολέμη-
ση της αλτερνάριας (Alternaria porri) με δόση 500 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστι-
κού υγρού. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 40-50 λίτρα/στρέμμα. Συστήνεται η 
έναρξη προληπτικών ψεκασμών με την εμφάνιση του 3ου  φύλλου. Συστή-
νεται η προσθήκη επιφανειοδραστικής ουσίας. Μέγιστος αριθμός εφαρμο-
γών ανά καλλιεργητική περίοδο:  3, με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-8 ημέ-
ρες, εφόσον απαιτείται.
ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (Βασιλικός, Μαϊντανός, Θυμάρι, Δε-
ντρολίβανο): Για την καταπολέμηση του περονόσπορου (Peronospora 
spp., farinosa etc.) με δόση 200-250 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού 
υγρού: 20-100 λίτρα/στρέμμα. Συστήνεται η έναρξη προληπτικών ψεκα-
σμών από την εμφάνιση του 1ου πραγματικού φύλλου. Μέγιστος αριθμός 
εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:  3, με μεσοδιάστημα εφαρμογών 
7-10 ημέρες, εφόσον απαιτείται.
ΠΑΤΑΤΑ: Για την καταπολέμηση του περονόσπορου (Phytophthora 
infestans) με δόση 200-250 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 80-
100 λίτρα/στρέμμα. Συστήνεται η έναρξη προληπτικών ψεκασμών πριν να 
κλείσουν οι γραμμές της καλλιέργειας. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική περίοδο: 3, με μεσοδιάστημα εφαρμογών 10 ημέρες, εφό-
σον απαιτείται.
ΑΓΚΙΝΑΡΑ (ΥΠΑΙΘΡΟΥ, χρήση μικρής σημασίας*): Για την καταπολέ-
μηση του περονόσπορου (Bremia lactucae) με δόση 200-250 κ.εκ./στρέμ-
μα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-100 λίτρα/στρέμμα. Συστήνεται η έναρξη 
προληπτικών ψεκασμών από την πλήρη ανάπτυξη του ριζικού συστήμα-
τος μέχρι το 50% της ανάπτυξης των καρπών. Μέγιστος αριθμός εφαρμο-
γών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3, με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-10 ημέ-
ρες, εφόσον απαιτείται.

* Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για 
ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες σκόρδου (για την 
αντιμετώπιση της αλτερνάριας) και αγκινάρας υπαίθρου από τη χρήση 
του σκευάσματος. Για τις μικρής σημασίας χρήσεις, ο κάτοχος της άδειας 
δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσμα-
τικότητα ή τη φυτοτοξικότητα κατά τη χρήση του σκευάσματος στις καλλι-
έργειες αυτές.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1.  Η δόση είναι ανάλογη της πίεσης προσβολής. Τα μικρότερα μεσοδιαστή-

ματα να εφαρμόζονται σε περιπτώσεις υψηλού κινδύνου εμφάνισης της 
προσβολής.

2.  Προληπτικές εφαρμογές όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυ-
ξη των ασθενειών.

3.  Να ακολουθούνται, στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, οι συστάσεις των 
Γεωργικών Προειδοποιήσεων.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:
Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις 
εφαρμογής.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:
Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση 
και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. 
Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς και σε όλη 
τη διάρκεια του ψεκασμού.
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: -
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:
•  Εφαρμόστε το Optimo® EC προληπτικά στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των 

ασθενειών και αποφύγετε τις θεραπευτικές εφαρμογές.
•  Εφαρμόστε το Optimo® EC σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με 

διαφορετικό τρόπο δράσης (Μέγιστος αριθμός συνεχόμενων εφαρμογών: 2).
• Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:
Τομάτα (Υπαίθρου, Θερμοκηπίου), Πεπόνι, Καρπούζι (Υπαίθρου), Λάχανο 
(Υπαίθρου), Πατάτα, Αγκινάρα (Υπαίθρου): 3 ημέρες. 
Αγγούρι, Κολοκύθι (Θερμοκηπίου): 1 ημέρα. 
Μαρούλι, Λυκοτρίβολο, Μπρόκολο, Κουνουπίδι, Κρεμμύδι, Σκόρδο (Υπαί-
θρου), Αρωματικά φυτά (υπαίθρου): 7 ημέρες.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: 
Συστήνεται ο καθαρισμός του ψεκαστήρα με νερό.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται 
υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του 
ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού κατα-
στραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω 
χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας. 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟ-
ΘΗΚΕΥΣΗΣ: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από 
την ημερομηνία παρασκευής του, αποθηκευόμενο στην αρχική του κλει-
στή συσκευασία, μακριά από τρόφιμα και ζωοτροφές, σε χώρο δροσερό, 
ξηρό και καλά αεριζόμενο.
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