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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

 ORDEXO ACTIVE 30 SC 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. 

 

  
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
Είναι συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC) με 30% β/o δραστική ουσία (Fluxapyroxad) και 
72,90 % β/β βοηθητικές ουσίες. 

 

 

Κάτοχος της άδειας: BASF ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Ε. 

Παρασκευαστής: BASF SE 

Διανομή: FARMA-CHEM S.A. 

 

 
 
 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ. 
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ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ: 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
1Ο 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 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). 

  
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. 
 

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

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 0 C 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.  
 

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:  
Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα στις εγκεκριμένες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής. 

 

 
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:  
- 
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ  Ή 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:  
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το σκεύασμα είναι άχρωμο. Κατά τη χρήση του πριν τη φύτευση, ο χρήστης 
πρέπει υποχρεωτικά να εξασφαλίσει ότι κανένας κόνδυλος που έχει ψεκαστεί 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 αυτή την ομάδα.  
• Στη Φιστικιά και την Αμυγδαλιά να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα σε περισσότερες 
από 2 συνεχόμενες εφαρμογές. 

  

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:  
 
 

 
Φυτικά προϊόντα 

 

 
Ημέρες 

 
Αμπέλι, Μηλιά, Αχλαδιά 

 
35 

 
Ροδακινιά, Βερικοκιά 

 
21 

 
Πατάτα 

Δεν ορίζεται λόγω του 
χρόνου εφαρμογής 

 
Αμυγδαλιά, Φιστικιά 

 
14 

 

Η είσοδος να επιτρέπεται αφού στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα. 
 

 
 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 
ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ:  

 

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. 


