
 

CUPRA 

 
                      

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

TEBU SUPER 25 EW ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ 

  
Διασυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας των DMIs (υποομάδα 
τριαζολών), με προληπτική και θεραπευτική δράση σε ευρύ φάσμα 
μυκήτων (Βασιδιομύκητες, Ασκομύκητες, Δευτερομύκητες).  
Σε βιοχημικό επίπεδο δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση εργοστερόλης 
στη θέση της απομεθυλίωσης του C-14 (Demethylation Inhibitors - DMIs). 

  
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
Είναι γαλάκτωμα, λάδι σε νερό (EW) με 25 % β/ο δραστική ουσία 
(tebuconazole) και 75,4 % β/β βοηθητικές ουσίες. 

 

Kάτοχος της άδειας - Παρασκευαστής: SHARDA HELLAS. 

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

  
 ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  

Ψεκασµοί φυλλώµατος. 
 

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: 
Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Νεκταρινιά): i) Για Ωϊδιο (Sphaerotheca pannosa) 
με 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 60-110 κ.εκ σε 120-150 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. 
ii) Για Μονίλια καρπών (Monilinia laxa) με 50-75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 
60-110 κ.εκ σε 120-150 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Εφαρμογή λίγο πριν την άνθηση 
όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών ή Εφαρμογή για 
την προστασία των καρπών, πριν από την συγκομιδή. Η μεγάλη δόση να 
εφαρμόζεται μόνο εφόσον οι καρποί πρόκειται να αποθηκευτούν σε ψυγεία μετά 
την συγκομιδή τους. 
Αμπέλι (Επιτραπέζιες και Οινοποιήσιμες ποικιλίες): Για Ωϊδιο (Uncinula 
necator) με 40 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 40 κ.εκ σε 50-100 λίτρα ψεκ. 
υγρού/στρ. Εφαρμογές λίγο πριν την άνθηση μέχρι το κλείσιμο της σταφυλής. 
Σπαράγγι: Για Σκωρίαση (Puccinia asparagi) με 100 κ.εκ σε 100 λίτρα ψεκ. 
υγρού/στρ. Εφαρμογή μετά την συγκομιδή από Ιούλιο μέχρι Σεπτέμβριο εφόσον 
οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. 
Σιτάρι, Κριθάρι, Σίκαλη Βρώμη Triticale: Για Ελμινθοσπορίωση 
(Pyrenophora teres.), Σεπτορίωση (Septoria spp., Leptosphaeria nodorum) με 
100 κ.εκ σε 20-40 λίτρα ψεκ. υγρού/στρ. Εφαρμογή από το τέλος του 
αδελφώματος έως το τέλος της άνθησης. 
 
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα 
εφαρμογών (ημέρες): Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Νεκταρινιά), Σπαράγγι, Σιτάρι, 

 



 

Κριθάρι, Σίκαλη Βρώμη Triticale: 1. Αμπέλι (Επιτραπέζιες και Οινοποιήσιμες 
ποικιλίες): 2/14-21. 
 

 ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:  
Ανακινείστε καλά την φιάλη πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού 
μηχανήματος με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Προσθέστε στο 
ψεκαστικό τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώστε µε το 
υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. 
 

 ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:  

 

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις ελληνικές 
εδαφοκλιματικές συνθήκες. 

 
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: - 

 

Αμέσως μετά τον ψεκασμό, αδειάστε τελείως το δοχείο του ψεκαστικού. 
Ξεπλύνετε το μηχάνημα και όλα τα εξαρτήματα τρεις φορές με καθαρό νερό. 
 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή 
ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: 
Συνίσταται η εφαρμογή του TEBU SUPER 25 EW να γίνεται προληπτικά και σε 
εναλλαγή με μυκητοκτόνα επαφής ή μυκητοκτόνα που δεν ανήκουν στην ομάδα 
των DMIs (υποομάδα των τριαζολών) ή δεν εμφανίζουν διασταυρωτή 
ανθεκτικότητα με εκείνα της ομάδας των DMIs, στην οποία ανήκει και το 
tebuconazole. 

 

 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ Ή ΠΡΙΝ 
ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ 
ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ:  
 
Ροδακινιά, Νεκταρινιά: 7 ημέρες. Αμπέλι: 14 ημέρες. Σπαράγγι: Δεν ορίζεται. 
Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής. Σιτάρι, Κριθάρι, Σίκαλη, Βρώμη, 
Triticale: 28 ημέρες. 

Να αποθηκεύεται στην αρχική  του κλειστή  συσκευασία, σε χώρο  ξηρό και καλά 
αεριζόμενο και σε κανονικές θερμοκρασίες αποθήκευσης. Στις συνθήκες αυτές το 
σκεύασμα διατηρείται  σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια. 

Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά. 

 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: 

 

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: 



 

Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες, δοχεία), ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό 
μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο 
ψεκαστικό δοχείο) και αφού τρυπηθούν προηγουμένως για τη διασφάλιση της μη 
περαιτέρω χρήσης μαζί με τα κουτιά που θα καταστραφούν με σκίσιμο, 
εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 

  
Δηλώσεις Προφύλαξης 
Είναι τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Προορίζεται 
μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 
Στα πυρηνόκαρπα συνιστάται η εφαρμογή να γίνεται με τρακτέρ με κλειστή καμπίνα. 
Mη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. 
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη 
προστασίας από επιφανειακά ύδατα: 

• 20 μέτρων στα πυρηνόκαρπα, σε συνδυασμό με μείωση της καταρροής κατά 
80%   

• 10 μέτρων στα χειμερινά σιτηρά, σε συνδυασμό με μείωση της καταρροής κατά 
60%  

• 5 μέτρων στα ανοιξιάτικα σιτηρά. 

• 10 μέτρων σε σπαράγγι, σε συνδυασμό με μείωση της καταρροής κατά  60% 10 
μέτρων σε αμπέλι. 

Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχοι, να αφήσετε μίαν αψέκαστη ζώνη ασφαλείας 5 
μέτρων από ακαλλιέργητη γη στα Πυρηνόκαρπα, όταν ο ψεκασμός γίνεται με συμβατικά 
ακροφύσια ή χρησιμοποιείστε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού 
νέφους κατά 50%.   
 

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

• Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 
 

 

Σήμανση Σκευάσματος: 
 

    



 

 

 

 


