
 

 
                      

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

ORDEXO ACTIVE ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ 

  

  

Μυκητοκτόνο για την αντιμετώπιση μυκητολογικών ασθενειών σε αμπέλι, μηλοειδή, 

πυρηνόκαρπα, ακρόδρυα και πατάτα με προστατευτική και θεραπευτική δράση και 

μεγάλης διάρκειας αποτελεσματικότητα. Το fluxapyroxad ανήκει στην ομάδα των 

καρβοξαμιδικών μυκητοκτόνων και δρα σε βιοχημικό επίπεδο ως παρεμποδιστής της 

αναπνευστικής αλυσίδας στο σύμπλοκο ΙΙ (παρεμποδιστής του ενζυμικού συμπλόκου 

της αφυδρογονάσης του ηλεκτρικού οξέος - SDHI). Παρεμποδίζει την βλάστηση των 

σπορίων, την επιμήκυνση του βλαστικού σωλήνα, την ανάπτυξη του μυκηλίου και τη 

σποριογέννεση. 

Εγγυημένη Σύνθεση: Fluxapyroxad 30% β/ο + Βοηθητικές ουσίες: 72,90% β/β. 

Μορφή: Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC). 

Κάτοχος της άδειας-Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: BASF ΕΛΛΑΣ 

Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε.Ε. 
Υπεύθυνος Διανομής: FARMA-CHEM S.A. 

  
 ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  

 

1.Ψεκασμός καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας 

2. Επένδυση πατατόσπορου, με εξαιρετικά μικρού όγκου ψεκασμό (ULV). Η επένδυση 

πραγματοποιείται με ειδικό εξοπλισμό, σε ραουλόδρομο (τροχιόδρομος κύλισης) με 

θάλαμο ψεκασμού (τύπου MAFEX). 

 

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: 

 
 

Πεδίο 

Εφαρμογής 

 

 

 

 

 

Στόχος 

 

 

 

 

 

 

Δόσεις σκευάσματος 

Τρόπος και χρόνος 

Εφαρμογής 

 

 

 

 

 

 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο / 

Μεσοδιάστημα 

επεμβάσεων 

(ημέρες) 

 

   

κ.εκ. / Όγκος ψεκ.υγρού 
λιτρα / στρ. στρέμμα 

 

 

 

 

Αμπέλι 

VITVI 

(Επιτραπέζιο 

Οινοποιήσιμο 

Ωίδιο 

(Erysiphe 

necator- 

UNCINE) 

15 20-120 Εφαρμογές από το 

στάδιο έκπτυξης 

των φύλλων και έως 

ότου οι ράγες 

3 εφαρμογές 

με 

μεσοδιάστημα 

10-21 ημέρες 

 



Σταφίδα) αποκτήσουν το 

τυπικό για την 

ποικιλία χρώμα. 

(BBCH 11-83) 

      

Μηλιά 

MABSD 

Αχλαδιά 

PYUCO 

Φουζικλάδιο 

(Venturia 

inaequalis- 

VENTIN, 

Venturia 

pyrina-

VENTPI) 

Στεμφύλιο 

(Stemphylium 

sp.- STEMSP) 

25-30 20-120 Εφαρμογές από το 

στάδιο της 

πράσινης 

κορυφής έως την 

αρχή της ωρίμανσης 

των καρπών 

(BBCH 53-81) 

3 εφαρμογές 

με 

μεσοδιάστημα 

7-10 ημέρες 

 

     

Ωίδιο 

(Podosphaera 

leucotricha-

PODOLE) 

15 20-120 Εφαρμογές από το 

στάδιο της 

πράσινης 

κορυφής έως την 

αρχή της ωρίμανσης 

των καρπών 

(BBCH 53-81) 

3 εφαρμογές 

με 

μεσοδιάστημα 

10-14 ημέρες 

Ροδακινιά 

PRNPS 

Βερικοκιά 

PRNAR 

Ωίδιο 

(Sphaerotheca 

pannosa - 

SPHRPA) 

15 50-150 Εφαρμογές από το 

φούσκωμα των 

ανθοφόρων 

οφθαλμών έως και 

την πλήρη 

ωρίμανση 

των καρπών. 

(BBCH 51-85) 

3 εφαρμογές 

με 

μεσοδιάστημα 

10-14 ημέρες 

Πατάτα 
SOLTU 

(κόνδυλοι για 

φύτευση) 

Ριζοκτόνια 
(Rhizoctonia 

solani - 

RHIZSO) 

20 κ.εκ./ 
100 κιλά 

πατατό- 

σπορου 

Αδιάλυτο ή 
έως 1 λίτρο 

ψεκαστι- 

κού 
διαλύμα- 

τος/ 1000 

κιλά 
κονδύλων 

Εφαρμογή απ’ 
ευθείας στον 

πατατόσπορο πριν τη 

φύτευση με 
εξαιρετικά μικρού 

όγκου ψεκασμό 

(ULV) 1 

(BBCH 00) 

1 εφαρμογή 

Αμυγδαλιά* 

PRNDU 

(χρήση 

ήσσονος 

σημασίας) 

Φαιά σήψη 

(Monilinia 

laxa- 

MONILA, 

Monilinia 

fructicola- 

MONIFC) 

30 100-120 Εφαρμογές από την 

άνθηση και μέχρι 

την ωρίμανση των 

καρπών 

(BBCH 60-85) 

3 εφαρμογές 

με 

μεσοδιάστημα 

7-14 ημέρες 

Φιστικιά* 

PIAVE 

(χρήση 

ήσσονος 

σημασίας) 

Καμαροσπόριο 

(Botryosphaeri

a 

dothidea- 

BOTSDO) 

30 100-120 Εφαρμογές από την 

άνθηση και μέχρι 

την ωρίμανση των 

καρπών 

(BBCH 60-85) 

3 εφαρμογές 

με 

μεσοδιάστημα 

7-14 ημέρες 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ο ψεκασμός αυτός πραγματοποιείται πάνω σε ραουλόδρομο 

(τροχιόδρομος κύλισης) με θάλαμο ψεκασμού, τύπου MAFEX. 

*Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για 

ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες Αμυγδαλιάς και Φιστικιάς από τη 

χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας, ο κάτοχος της άδειας δεν 



φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη 

φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος. Η χρήση του σκευάσματος στις 

καλλιέργειες αυτές γίνεται με ευθύνη του χρήστη. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο του 

ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την απαιτούμενη 

ποσότητα του σκευάσματος υπό συνεχή ανάδευση. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό 

συνεχίζοντας την ανάδευση σε όλη την διάρκεια του ψεκασμού. Στην περίπτωση του 

πατατόσπορου χρησιμοποιείται αδιάλυτο ή διαλυμένο μέχρι τη δημιουργία 1 L 

ψεκαστικού διαλύματος για την επένδυση 1 τόνου κονδύλων. 

 

 

 

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα στις εγκεκριμένες χρήσεις και 

δόσεις εφαρμογής. 

 

 

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: -- 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:  

Προϊόν: Καύση σε εγκεκριμένη για το σκοπό αυτό μονάδα, η οποία διαθέτει κατάλληλο 

κλίβανο αποτέφρωσης. Συνιστώμενη θερμοκρασία αποτέφρωσης: 1100 0C για 2 sec. 

Συσκευασίες: Τα κενά μέσα συσκευασίας, (φιάλες, δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση ή 

γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και 

στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της 

μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση 

ενέργειας. 
   

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ Ή ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 

ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ:  
 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

  

Αμπέλι, Μηλιά, Αχλαδιά 35 

  

Ροδακινιά, Βερικοκιά 21 

Πατάτα Δεν ορίζεται 

λόγω του 

χρόνου 

εφαρμογής 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το σκεύασμα είναι άχρωμο. Κατά τη χρήση του πριν τη φύτευση, ο 

χρήστης πρέπει υποχρεωτικά να εξασφαλίσει ότι κανένας κόνδυλος που έχει ψεκαστεί 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:  

Το σκεύασμα διατηρείται για δύο (2) χρόνια, αν αποθηκευτεί στην αρχική του απαραβίαστη 

συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. 

 

 
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ KAI ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 

ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:  Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή, πριν 

στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα στα φύλλα της καλλιέργειας. 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ 

ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: 



με το σκεύασμα δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί κατά λάθος προς κατανάλωση. Οι 

επενδεδυμένοι κόνδυλοι, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για ζωοτροφή. 

Η εφαρμογή σε πατατόσπορο να πραγματοποιείται: 

• μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. 

• κατά προτίμηση λίγο πριν τη φύτευση και χωρίς να υπερβεί το στάδιο των λευκών 

φύτρων. Η διαδικασία του ψεκασμού που χρησιμοποιείται πρέπει να επιτρέπει καλή 

διανομή του προϊόντος στο σύνολο των καθαρών κονδύλων. 

Διαχείριση ανθεκτικότητας: 

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία fluxapyroxad που ανήκει στην ομάδα 7 κατά 

FRAC. Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται: 

• Η εναλλαγή με μυκητοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτήν την ομάδα. 

• Στην Φιστικιά και την Αμυγδαλιά να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα σε περισσότερες 

από 2 συνεχόμενες εφαρμογές. 
 

Δηλώσεις Επικινδυνότητας: 
 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. 
 Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα. 
 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 

ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 
 Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one και 2-methylisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να 

προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. 
 

Εικονογράμματα κινδύνου 

 
 

Δηλώσεις Προφύλαξης: 

 Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. 

 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 

 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος 

ή την ετικέτα. 

 Μην αναπνέετε σταγονίδια. 

 Αποφεύγετε την επαφή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της γαλουχίας. 

 Πλυθείτε σχολαστικά μετά το χειρισμό. 

 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής 

προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο. «Φοράτε γάντια, ολόσωμη προστατευτική 

ενδυμασία και μπότες κατά την ανάμιξη/ φόρτωση/ εφαρμογή και κατά το 

χειρισμό του επενδεδυμένου πατατόσπορου» «Σε περίπτωση επανεισόδου μετά 

τον ψεκασμό οι εργάτες πρέπει να φοράνε μακρύ παντελόνι, μακρυμάνικη 

μπλούζα, μπότες και γάντια» 

 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. 

 Μη ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε 

τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η 

μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες 

και τους δρόμους). 

 

Πρώτες Βοήθειες – Αντίδοτο: 

Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. 

Αφαιρέστε άμεσα τα μολυσμένα ρούχα. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή 

εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα 

ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. 

Σε περίπτωση εισπνοής: Κρατήστε τον ασθενή ήρεμο, μεταφέρετε τον στον καθαρό 

αέρα, ζητήστε ιατρική συμβουλή. 

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλύνετε καλά με νερό και σαπούνι. 



Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετέ τα καλά για 15 λεπτά κάτω από 

τρεχούμενο νερό με τα βλέφαρα ανοιχτά. 

Σε περίπτωση κατάποσης: ξεπλύνετε καλά το στόμα και πιείτε 200-300 mL νερό. 

Ζητήστε ιατρική συμβουλή. 

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. 

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777 


