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ΠΡΟΪΟΝ: 

OPTIMO EC 
 

Μυκητοκτόνο για την καταπολέμηση ασθενειών που οφείλονται σε παθογόνα της ομάδας Ωομυκήτων 
(περονόσποροι)  και ασκομυκήτων (ωίδια). 
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 
παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση του κυτταρικού τοιχώματος και εμφανίζει επίσης διελασματική κίνηση. 
 
Είναι γαλακτωµατοποιήσιµο υγρό (EC) με δραστικές ουσίες (Pyraclostrobin) 4% β/ο + (Dimethomorph) 7,2 
% β/ο, βοηθητικές ουσίες: 89% β/β. 
 
Κάτοχος της έγκρισης: Basf Agro Hellas 
Διανομή: FARMA-CHEM S.A. 
 
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ  

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος Τρόπος και 
χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγιστος 
αριθμός 
εφαρμογών 
ανά 
καλλιεργητική 
περίοδο 

Κ.εκ. σκ./ 
στρέμμα 

Κ.εκ./ 100 
λίτρα ψεκ. 

Υγρού 

Όγκος 
ψεκ. 
υγρού 
λίτρα/ 
στρέμμα 

Τομάτα 
(Υπαίθρου και 
Θερμοκηπίου) 
(LYPES) 

Περονόσπορος 
(Phytophthora 
infestans – 
PHYTIN) 

200-250 250-400* 50-100 Έναρξη 
προληπτικών 
ψεκασμών 
στην αρχή 
της άνθησης. 

Μέχρι 3 
εφαρμογές με 
μεσοδιάστημα 
7-8 ημέρες 
εφόσον 
απαιτείται. 

Αγγούρι 
(CUMSA), 
Κολοκύθι 
(CUUPE) 
(Θερμοκηπίου) 

Περονόσπορος 
(Pseudoperono- 
spora cubensis - 
PSPECU) 
Ωίδιο 
(Erysiphe 
Cichoracearum - 
ERYSCI) 

250 250 100 Προληπτικοί 
ψεκασμοί με 
την έναρξη 
σχηματισμού 
των καρπών. 

Μέχρι 3 
εφαρμογές με 
μεσοδιάστημα 
7-8 ημέρες 
εφόσον 
απαιτείται. 
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Πεπόνι 
(CUMME), 
Καρπούζι 
(CITLA) 
(Υπαίθρου) 

Περονόσπορος 
(Pseudoperono- 
spora cubensis - 
PSPECU) 

250 - 80 Έναρξη 
προληπτικών 
ψεκασμών 
με την 
εμφάνιση 

του 5ου 

πραγματικού 
φύλλου. 

Μέχρι 3 
εφαρμογές με 
μεσοδιάστημα 
7 ημέρες 
εφόσον 
απαιτείται. 

Μαρούλι 
(LACSA) 
(Υπαίθρου) 

Περονόσπορος 
(Bremia lactucae 
– BREMLA) 

200-250 - 40-80 Έναρξη 
προληπτικών 
ψεκασμών 
με την 
εμφάνιση 

του 5ου 

πραγματικού 
φύλλου. 

Μέχρι 3 
εφαρμογές με 
μεσοδιάστημα 
7-8 ημέρες 
εφόσον 
απαιτείται. 

Πατάτα (SOLTU) Περονόσπορος 
(Phytophthora 
infestans – 
PHYTIN) 

200-250 - 80-100 Έναρξη 
προληπτικών 
ψεκασμών 
πριν να 
κλείσουν οι 
γραμμές της 
καλλιέργειας. 

Μέχρι 3 
εφαρμογές με 
μεσοδιάστημα 
10 ημέρες 
εφόσον 
απαιτείται. 

Κρεμμύδι 
(ALLCE) 
(Υπαίθρου) 

Περονόσπορος 
(Peronospora 
destructor - 
PERODE) 

200-250 500 40-50 Έναρξη 
προληπτικών 
ψεκασμών 
με την 
εμφάνιση 

του 3ου 

φύλλου. 
Συστήνεται η 
προσθήκη 
επιφανειοδρ 
αστικής 
ουσίας. 

Μέχρι 3 
εφαρμογές με 
μεσοδιάστημα 
7-8 ημέρες 
εφόσον 
απαιτείται. 

Λυκοτρίβολο 
(VLLLO) 
(Υπαίθρου) 

Περονόσπορος 
(Bremia 
lactucae– 
BREMLA) 

200-250 - 40-80 Έναρξη 
προληπτικών 
ψεκασμών 
με την 
εμφάνιση 

του 5ου 

πραγματικού 
φύλλου. 

Μέχρι 3 
εφαρμογές με 
μεσοδιάστημα 
7-8 ημέρες 
εφόσον 
απαιτείται. 
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Αρωματικά 
φυτά 
(υπαίθρου): 
Βασιλικός 
(OCIBA), 
Μαϊντανός 
(PARCR), 
Θυμάρι 
(THYVU), 
Δενδρολίβανο 
(RMSOF) 

Περονόσπορος 
(Peronospora 
spp. - PEROSP) 
(farinosa – 
PEROFA etc.) 

200-250 - 20-100 Έναρξη 
προληπτικών 
ψεκασμών 
από την 
εμφάνιση 

του 1ου 

πραγματικού 
φύλλου. 

Μέχρι 3 
εφαρμογές με 
μεσοδιάστημα 
7-10 ημέρες 
εφόσον 
απαιτείται. 

Σκόρδο (ALLSA) 
(υπαίθρου) 

Περονόσπορος 
(Peronospora 
destructor - 
PERODE) 

200-250 500 40-50 Έναρξη 
προληπτικών 
ψεκασμών 
με την 
εμφάνιση 
του 3ου 
φύλλου. 
Συστήνεται η 
προσθήκη 
επιφανειοδρ 
αστικής 
ουσίας. 

Μέχρι 3 
εφαρμογές με 
μεσοδιάστημα 
7-8 ημέρες 
εφόσον 
απαιτείται. 

Σκόρδο (ALLSA) 
(υπαίθρου) 

 

Μικρής 
Σημασίας 
Χρήση ** 

Αλτερνάρια 
(Alternaria porri 
- ALTEPO) 

200-250 500 40-50 Έναρξη 
προληπτικών 
ψεκασμών 
με την 
εμφάνιση 
του 3ου 
φύλλου. 
Συστήνεται η 
προσθήκη 
επιφανειοδρ 
αστικής 
ουσίας. 

Μέχρι 3 
εφαρμογές με 
μεσοδιάστημα 
7-8 ημέρες 
εφόσον 
απαιτείται. 
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Αγκινάρα 
(CYUSC) 
(υπαίθρου) 

 

Μικρής 
Σημασίας 
Χρήση ** 

 Περονόσπορος 
(Bremia 
lactucae – 
BREMLA) 

 200-250  - 20-10 0 Έναρξη Μέχρι 3 
προληπτικών εφαρμογές με 
ψεκασμών μεσοδιάστημα 
από την 7-10 ημέρες 
πλήρη εφόσον 
ανάπτυξη απαιτείται. 
του ριζικού 
συστήματος 
μέχρι το 50% 
της 
ανάπτυξης 
των καρπών. 

Παρατηρήσεις: 
 

*H μέγιστη δόση ανά 100 λίτρα ψεκ. υγρού να εφαρμόζεται με το μικρότερο όγκο ψεκαστικού υγρού, 
ώστε να μην ξεπερνιέται η μέγιστη δόση ανά στρέμμα. 
** 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 δε φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που 
αφορούν την αποτελεσματικότητα ή φυτοτοξικότητα κατά τη χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες 
αυτές. 

 

• Η δόση είναι ανάλογη της πίεσης προσβολής. Τα μικρότερα μεσοδιαστήματα να εφαρμόζονται σε 
περιπτώσεις υψηλού κινδύνου εμφάνισης της προσβολής. 
• Προληπτικές εφαρμογές όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών. 
• Να ακολουθούνται, στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, οι συστάσεις των Γεωργικών 
Προειδοποιήσεων. 

 

Η χρήση στις καλλιέργειες Σκαρόλα (Υπαίθρου), Ανθοκράμβες - Μπρόκολο – Κουνουπίδι (Υπαίθρου), 
Κεφαλωτές Κράμβες- Λάχανο (Υπαίθρου), Σπανάκι και συναφή (Υπαίθρου) θα χορηγηθεί όταν και εάν 
καθοριστούν στον κανονισμό 396/2005 MRLs σύμφωνα με την παρακάτω ΟΓΠ. Ο κάτοχος της έγκρισης 
υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια αρχή. 

Σκαρόλα 
(CICEL) 
(Υπαίθρου) 

Περονόσπορος 
(Bremia 
lactucae – 
BREMLA) 

 200-250  - 40-80 Έναρξη Μέχρι 3 
προληπτικών εφαρμογές με 
ψεκασμών με μεσοδιάστημα 7-8 
την εμφάνιση ημέρες εφόσον 

του 5ου απαιτείται και 
πραγματικού τελευταία 
φύλλου. επέμβαση πριν τη 

συγκομιδή 7 
ημέρες. 
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Ανθοκράμβες - 
Μπρόκολο 
(BRSOK) 
Κουνουπίδι 
(BRSOB) 
(υπαίθρου) 

Περονόσπορος 
(Peronospora 
parasitica - 
PEROPA) 
Αλτερνάρια 
(Alternaria 
brassicae - 
ALTEBA) 

150-250 - 30-100 Έναρξη 
προληπτικών 
ψεκασμών από 
την εμφάνιση 
του 1ου 
πραγματικού 
φύλλου μέχρι 
την πλήρη 
ανάπτυξη του 
καρπού. 

Μέχρι 3 
εφαρμογές με 
μεσοδιάστημα 10- 
12 ημέρες εφόσον 
απαιτείται και 
τελευταία 
επέμβαση πριν τη 
συγκομιδή 7 
ημέρες. 

Κεφαλωτές 
Κράμβες- 
Λάχανο 
(BRSOL) 
(υπαίθρου) 

Περονόσπορος 
(Peronospora 
parasitica - 
PEROPA) 
Αλτερνάρια 
(Alternaria 
brassicae - 
ALTEBA) 

150-250 - 30-100 Έναρξη 
προληπτικών 
ψεκασμών από 
την εμφάνιση 
του 1ου 
πραγματικού 
φύλλου μέχρι 
την πλήρη 
ανάπτυξη του 
καρπού. 

Μέχρι 3 
εφαρμογές με 
μεσοδιάστημα 10- 
12 ημέρες εφόσον 
απαιτείται και 
τελευταία 
επέμβαση πριν τη 
συγκομιδή 3 
ημέρες. 

Σπανάκι 
(SPQOL) και 
συναφή 
(υπαίθρου) 

Περονόσπορος 
(Peronospora 
spp. - PEROSP) 
(farinosa – 
PEROFA, etc.) 

200-250 - 30-100 Έναρξη 
προληπτικών 
ψεκασμών από 
την εμφάνιση 
του 1ου 
πραγματικού 
φύλλου μέχρι 
την πλήρη 
ανάπτυξη της 
φυλλικής 
επιφάνειας 

Μέχρι 3 
εφαρμογές με 
μεσοδιάστημα 7- 
10 ημέρες εφόσον 
απαιτείται και 
τελευταία 
επέμβαση πριν τη 
συγκομιδή 14 
ημέρες. 

 
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 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  
Ψεκασµοί καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας.  
 
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.  
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ:  
Συστήνεται ο καθαρισµός του ψεκαστήρα µε νερό. 
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ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: 
Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόµενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρµογής.  
 
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: -  
 
 
 
 
 
 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:  

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

Τομάτα 
(Υπαίθρου και 
Θερμοκηπίου) 

3 ημέρες 

Αγγούρι, 
Κολοκύθι 
(Θερμοκηπίου) 

1 ημέρα 

Πεπόνι, 
Καρπούζι 
(Υπαίθρου) 

3 ημέρες 

Μαρούλι 
(Υπαίθρου) 

7 ημέρες 

Πατάτα 3 ημέρες 

Κρεμμύδι 
(Υπαίθρου) 

7 ημέρες 

Σκόρδο (Υπαίθρου) 7 ημέρες 

Λυκοτρίβολο 
(Υπαίθρου) 

7 ημέρες 

Αγκινάρα (Υπαίθρου) 3 ημέρες 
Αρωματικά φυτά – 
Βασιλικός, Μαϊντανός, 
Θυμάρι, Δενδρολίβανο 
(Υπαίθρου) 

7 ημέρες 

 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:  
Παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, αποθηκευόμενο στην 
αρχική του κλειστή συσκευασία, μακριά από τρόφιμα και ζωοτροφές, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά 
αεριζόμενο. 
 
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς µε µακροχρόνιες επιπτώσεις. 
ΜΗΝ 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. 
 
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 
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Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες 
χρήσης. 
 


