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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. 

 

Κάτοχος της άδειας: SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L. 

Παρασκευαστής: SHARDA CROPCHEM LIMITED 

Διανομή: ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ 

 

 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ. 
 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ: 
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 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
- 

 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  
Ψεκασμοί φυλλώματος. 

  
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. 
 

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

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 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.   
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ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:  
Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις ελληνικές 
εδαφοκλιματικές συνθήκες. 
 

 

 
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:  
- 
 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:  

Διαχείριση ανθεκτικότητας:  
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:  
 

 

 
Φυτικά προϊόντα 

 

 
Ημέρες 

Ροδακινιά, Νεκταρινιά 7 
Αμπέλι 14 
Σπαράγγι Δεν ορίζεται. 

Καθορίζεται από το 
χρόνο εφαρμογής 

Σιτάρι, Κριθάρι, Σίκαλη, Βρώμη, Triticale 28 
 
 

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:  
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. 


