
 

CUPRA 

 
                      

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

QUIMERA 50 WG ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ 

  
Μη διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προληπτική και θεραπευτική δράση 
καθώς και αξιόλογη διάρκεια δράσης (περίπου 15 ημέρες). Έχει 
διελασματική και τοπικά διεισδυτική δράση και η αποτελεσματικότητα του 
δεν επηρεάζεται από ενδεχόμενη βροχόπτωση, δύο ώρες μετά την 
εφαρμογή του. Δρα παρεμποδίζοντας τη παραγωγή και την βλάστηση των 
σπορίων καθώς και την ανάπτυξη του μυκηλίου. 

  
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
Είναι Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG) με 50% β/β περιεκτικότητα σε 
δραστική ουσία Kresoxim-methyl, και 48% β/β βοηθητικές ουσίες.  

 

Kάτοχος της άδειας - Παρασκευαστής: INDUSTRIAS AFRASA, S.A. 

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά : FARMA-CHEM S.A. 

  
 ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  

Ψεκασµοί καλύψεως φυλλώµατος. 

 

 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:  
Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μέχρι τη μέση. Προσθέστε την συνιστώμενη 
ποσότητα σκευάσματος στο βυτίο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο 
νερό, υπό συνεχή ανάδευση. 

 

 
 
ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:  

 

Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις 
ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. 

 
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: - 

 

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα 
του ψεκαστικού τρεις (3) φορές με καθαρό νερό. 

 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: 

 



 

 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή 
ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: 
Διαχείριση ανθεκτικότητας: 
Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται η εναλλαγή ή ανάμιξη του 
με μυκητοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης που δεν ανήκουν στην ομάδα των 
στρομπιλουρίνων και δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με εκείνα της 
ομάδας των στρομπιλουρίνων. Να μην γίνονται περισσότερες από 4 εφαρμογές/ 
καλλιεργητική περίοδο με σκευάσματα που περιέχουν στρομπιλουρίνες (Qoi). 
Να εφαρμόζεται νωρίς (προληπτικά) και να μην διενεργούνται θεραπευτικές 
επεμβάσεις, εκτός αν συστήνονται από τις Γεωργικές προειδοποιήσεις. 

 

 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ Ή ΠΡΙΝ 
ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ 
ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ:  
 

 Φυτικά 
Προϊόντα 

Ημέρες 

Μηλιά, Αχλαδιά, Αμπέλι                35 

 
Ελιά 

Καθορίζεται από το χρόνο 
εφαρμογής του σκευάσματος (έως 
πριν την άνθηση, BBCH 50-55) 

 

Διατηρείται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό 
και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια 
από την ημερομηνία 

παρασκευής του. 

Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα στην φυλλική επιφάνεια . 

Ειδικά στο αμπέλι, 2 ημέρες. 

Τα κενά συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή 
σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία 
για διαχείριση τους ως επικίνδυνα απόβλητα. 

 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:  

 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

KAI ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ 
ΣΚΕΥΑΣΜΑ :  

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: 



 

 

 
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: 

 

Πεδίο Εφαρμογής Στόχος Δόσεις σκευάσματος Χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγ. αριθ. 

εφαρμ. ανά 

καλλ. περίοδο/ 

μεσοδιάστημα 

εφαρμογών 

(ημέρες) 

γρ,/100 

λίτρα 

ψεκ. 

υγρού 

Όγκος 

ψεκ. 

υγρού 

(λίτρα/ 

στρ.) 

γρ./στρ 

Μηλιά Φουζικλάδιο 

Venturia 

inaequalis, 

Ωίδιο 

Podosphaera 

leucotricha 

- 
 

80 - 100  
 

20 
 

Προληπτικοί 
ψεκασμοί που 
αρχίσουν στην 
ρόδινη/λευκή 
κορυφή και 
επανάληψη 
εφόσον οι 
συνθήκες είναι 
ευνοϊκές για την 
ανάπτυξη των 
ασθενειών  
(BBCH 57-79) 

3 / 12-14 
 

Αχλαδιά 
 

Φουζικλάδιο 
Venturia pyrina  
Καστανή 
κηλίδωση 
Stemphylium 
vesicarium 
 

Αμπέλι 
(επιτραπέζια και 
οινοποιήσιμα 
σταφύλια) 

Ωίδιο Uncinula 
necator  
Μαύρη σήψη 
Guignardia 
bidwellii  

-- 50 – 100 30 Προληπτικοί 
ψεκασμοί που 
αρχίσουν πριν 
την άνθηση και 
επανάληψη 
εφόσον 
οι συνθήκες είναι 
ευνοϊκές για την 
ανάπτυξη των 
ασθενειών  
(BBCH 19-81) 

      2/ 12-14 

Ελιά 
Βρώσιμες και 
ελαιοποιήσιμες 
ελιές 

Κυκλοκόνιο 
Spilocaea 
oleaginea  

-- 50 – 100 20 Ψεκασμοί μετά 
την συγκομιδή και 
έως πριν την    
άνθηση, όταν οι 
συνθήκες είναι 
ευνοϊκές για την 
ανάπτυξη της 
ασθένειας 
(BBCH 50-55) 

       2 / 14 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

1. Να ακολουθούνται οι γενικές συστάσεις των Γεωργικών προειδοποιήσεων όπου υπάρχουν. 

2. Δεν έχει ελεγχθεί η φυτοτοξικότητα στις ποικιλίες αχλαδιάς “Κρυστάλλι” και “Κοντούλα”, αμπελιού 

«Σουλτανίνα» και «Κορινθιακή σταφίδα» και ελιάς «Καλαμιών» και «Κορονέϊκη» 
 

 

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

• Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 
 

 

Σήμανση Σκευάσματος: 
 

 


