
 

 
                      

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

QUPE 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/o περιεκτικότητα σε Meptyldinocap 
και 60,42 % β/β βοηθητικές ουσίες.  

Παρασκευαστής: Dow AgroSciences 

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

Προϊόν Αναφοράς: KARATHANE STAR 

  
 ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  

Ψεκασμός καλύψεως των φυτών. 

 

 
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: 
 
 

Πεδίο 
Εφαρμογής 
 
 
 
 
 

Στόχος 
 
 
 
 
 
 

Δόσεις σκευάσματος 
Τρόπος και χρόνος 
Εφαρμογής 
 
 
 
 
 
 

Μέγιστος 
αριθμός 
εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική 
περίοδο 
/Μεσοδιάστημα 
 
 

   

κ.εκ/ Όγκος κ. εκ./ 

100 ψεκ. στρέμμα 

λίτρα υγρού  

ψεκ. λίτρα /  

Υγρού στρέμμα  

(max) (max)  

Μηλιά Ωΐδιο 60 100 60 Από την αρχή της 3/7-10 

(MABSD) Podosphaera    ανάπτυξης των  

 leucotricha    φύλλων έως την  

 (PODOLE)    αρχή της  

     ανθοφορίας.  

     (BBCH 10-60)  

Αμπέλι Ωΐδιο 40-60 100 40-60 Προληπτικές και 4/10* 

(VITSS) Uncinula    θεραπευτικές  

(Οινοποιήσιμα necator    εφαρμογές:  

και επιτραπέζια) (UNCINE)    Από το στάδιο των  

     3 φύλλων μέχρι την  

     αλλαγή χρώματος  

 



     των ραγών.  

     (BBCH 13-81)  

  60 100 60 Εξοντωτικές 2/5-6* 

     εφαρμογές:  

     Από την έναρξη  

     του κλεισίματος  

     των βότρεων μέχρι  

     την αλλαγή  

     χρώματος των  

     ραγών.  

     (BBCH 71-81)  

Αγγούρι (Υ&Θ) Ωίδιο 60 100 60 Εφαρμόζεται από 3/10 

(CUMSA) Sphaeroteca    το στάδιο των 5  

Κολοκύθι (Υ&Θ) fulginea    φύλλων έως και 3  

(CUUPG) (SPHRFU),    ημέρες πριν τη  

Καρπούζι (Υ&Θ) Erysiphe    συγκομιδή.  

(CUMME) cichoracearum    (BBCH 15-85)  

Πεπόνι (Υ&Θ) (ERYSCI)      

(CITLA)       

Φράουλα (Υ&Θ) Ωίδιο 60 100 60 Εφαρμόζεται από 3/10 

(FRAAN) Podosphaera    την εμφάνιση της  

 macularis    ταξιανθίας έως και  

 (SPHRMA)    3 ημέρες πριν τη  

     συγκομιδή.  

     (BBCH 55-87)  

 
 

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 QUPE δεν ξεπλένεται από βροχή εάν περάσει μία ώρα από την εφαρμογή και 
έχει στεγνώσει η φυλλική επιφάνεια. 
5. Το QUPE παρουσιάζει χαμηλή τοξικότητα στα Typhlodromus pyri και 
Kambimodrumus aberrans και μπορεί να συμπεριληφθεί σε προγράμματα 
ολοκληρωμένης καταπολέμησης της αμπέλου. 
 

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.  
 

 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: -- 
 



 
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.  
 
   

 

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

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

  

Αμπέλι (οινοποιήσιμα και επιτραπέζια) 21 
  

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

3 
 

Μηλιά -- 

 

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. 

Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά. 

Διαχείρηση ανθεκτικότητας: 

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

• Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 
 

Εικονογράμματα κινδύνου 

 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:  

 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ KAI 
ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:  

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή 
ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ  
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: 


