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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

QUPE 35 EC ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ 

 
Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση 
ενάντια στο ωίδιο αμπελιού, αγγουριού, κολοκυθιού, καρπουζιού, πεπονιού, 
φράουλας και μηλιάς. Εμφανίζει πολυθεσική δράση, στο επίπεδο της κυτταρικής 
αναπνοής παρεμποδίζοντας την αύξηση του μυκηλίου καθώς και την παραγωγή και 
βλάστηση των κονιδίων. 

  
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
Είναι γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC) με 35% β/ο δραστική ουσία (Meptyldinocap) και 
60,42 % β/β βοηθητικές ουσίες. 

 

 

 

Κάτοχος της άδειας: ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ 

Παρασκευαστής: CORTEVA AGRISCIENCE INTERNATIONAL SÀRL 

Προϊόν: KARATHANE STAR 

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: FARMA-CHEM SA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ. 
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ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ: 
  

 

 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
*Στο αμπέλι ο μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο είναι 4. 

Σε περίπτωση ανάγκης εξοντωτικών επεμβάσεων μην εκτελείτε πάνω από 2 

ψεκασμούς ανά 5-6 ημέρες και πάνω από 2 προληπτικούς /θεραπευτικούς 
ψεκασμούς ανά 10 ημέρες. Η έναρξη εφαρµογής καθορίζεται σε σχέση µε την 

προσβολή των προηγούμενων ετών. 1. Η δόση του σκευάσματος δεν πρέπει να 
ξεπερνάει την προτεινόμενη (60 κ. εκ. σκευάσματος/στρέμμα). 2. Μην ψεκάζετε 

αντίθετα στον άνεμο. 3. Το σκεύασμα είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό ακόμη και 
σε σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες. 4. Το KARATHANE STAR δεν ξεπλένεται από 

βροχή εάν περάσει μία ώρα από την εφαρμογή και έχει στεγνώσει η φυλλική 

επιφάνεια. 5. Το KARATHANE STAR παρουσιάζει χαμηλή τοξικότητα στα 
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Typhlodromus pyri και Kambimodrumus aberrans και μπορεί να συμπεριληφθεί σε 

προγράμματα ολοκληρωμένης καταπολέμησης της αμπέλου. 

 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  
Ψεκασμός καλύψεως των φυτών. 

  
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:   

 

 

 

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος έως τα ¾ και προσθέστε την 
απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο 
νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.  
 
 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:  
Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα 
ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, 
τρείς (3) φορές με καθαρό νερό. 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: 
Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά 
του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού 
καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω 
χρήσης, θα εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση 
ενέργειας. 
 

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:  
Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες 
χρήσεως στην ετικέτα του προϊόντος και στις ελληνικές εδαφοκλιματολογικές 
συνθήκες - Για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων, τις ημέρες με υψηλές 
θερμοκρασίες (>30°C), να ψεκάζεται τις πιο δροσερές ώρες της ημέρας. 

 

 
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:  
- 
 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ  Ή 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:  
Διαχείριση ανθεκτικότητας 
Το QUPE 35 EC με δραστική ουσία το meptyldinocap, που έχει μοναδικό μηχανισμό 
δράσης/oμάδα FRAC 29, είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στη διαχείριση ανθεκτικότητας σε 
εναλλαγή με μυκητοκτόνα με εξειδικευμένο τρόπο δράσης στα πλαίσια ενός 
προγράμματος προστασίας από το ωίδιο.- Για την αποτελεσματική διαχείριση της 
ανθεκτικότητας συνιστάτε η χρησιμοποίηση ανθεκτικών ποικιλιών καθώς και η 
αμειψησπορά. 
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:  
 
 

 
Φυτικά προϊόντα 

 

 
Ημέρες 

Αμπέλι (οινοποιήσιμα και 
επιτραπέζια) 

21 

Αγγούρι, Καρπούζι (Υ & Θ) 
Κολοκύθι, Πεπόνι, Φράουλα (Υ & 
Θ) 

 
3 

Μηλιά -- 

 

Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.  

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

 

 

 
 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:  
Διατηρείται στην αρχική του συσκευασία, ερμητικά κλειστό, σε χώρο προστατευμένο 
από παγετό, δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, μακριά από πηγές ανάφλεξης και 
θερμότητας. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δυο (2) χρόνια από την 
αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.  


