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Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (μυκητοκτόνα) µε έγκριση στην καλλιέργεια της ελιάς

Copper oxide
Ανόργανα άλατα χαλκού
Bordeaux mixture
Ανόργανα άλατα χαλκού
Copper hydroxide
Ανόργανα άλατα χαλκού
Copper oxychloride
Ανόργανα άλατα χαλκού
Tribasic copper sulfate
Ανόργανα άλατα χαλκού
Difenoconazole
(ντιφεκοναζόλ)
Dodine
(ντοντίν)
Mancozeb
(μανκοζέμπ)
Kresoxim methyl
(κρεσοξιμ-μεθύλ)
Trifloxystrobin
(τριφλοξιστρομπίν)
Tebuconazole
(τεμπουκοναζόλ)

Προληπτική,
Θεραπευτική

Σηψιρριζιες

Κυκλοκόνιο

Καρκίνωση

Εγγυημένη Σύνθεση

Γλοιοσπόριο

Δράση

•

Π

Χημική Ομάδα

Μεταλλικός χαλκός σε μορφή
υποξειδίου του χαλκού
Μεταλλικός χαλκός σε μορφή
βορδιγάλειου πολτού
Μεταλλικός χαλκός σε μορφή
υδροξειδίου του χαλκού
Μεταλλικός χαλκός σε μορφή
οξυχλωριούχου χαλκού
Μεταλλικός χαλκός σε μορφή
τριβασικού θειϊκού χαλκού
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αριθμός
εφαρμογών ανά
καλλιεργητική
περίοδο
/ μεσοδιάστημα
επεμβάσεων

Τελευταία
επέμβαση
πριν τη
συγκομιδή
(Ημέρες)
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Τριαζόλες
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30

•

Π, Θ

Γουανιδίνες

2/7

15

•

Π

Διθειοκαρβαμιδικά

1

21

•

Π, Θ

Στρομπιλουρίνες

2 (βρώσιμη)
3 (ελαιοποίησιμη)

**

•

Π, Θ

Ομάδα δρώντος QoIs

2

14

•

Π, Θ

Τριαζόλες

1

Δ.Ε.

•

Παρατηρήσεις

ΕΚΤΟΣ των ποικιλιών
«Καλαμών» και «Κορωνέϊκη»
** Τελευταία επέμβαση:
- Βρώσιμες ποικιλίες: Πριν την άνθηση
- Ελαιοποιήσιμες ποικιλίες : 30 ημέρες
Φθινόπωρο: μόνο μία εφαρμογή
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Χημική Ομάδα

Μέγιστος
αριθμός
εφαρμογών ανά
καλλιεργητική
περίοδο
/ μεσοδιάστημα
επεμβάσεων

Τελευταία
επέμβαση
πριν τη
συγκομιδή
(Ημέρες)

Παρατηρήσεις

Π, Θ

Συνθετικό παράγωγο φυσικών
στρομπιλουρινών

1

Δ.Ε.

Προληπτική εφαρμογή - από την έναρξη
της βλάστησης μέχρι την άνθηση

Π

Σκεύασμα με βάση από επιλεγμένα στελέχη
μυκήτων με ανταγωνιστική δράση σε
εδαφογενείς
φυτοπαθογόνους
μύκητες
εδάφους

2

3

Ειδικότερη εφαρμογή :
• Πριν και κατά τη µεταφύτευση
• Σε εγκατεστημένες φυτείες

Π, Θ

Στρομπιλουρίνες
(μεθόξυ-καρβαμιδικά)

28

•Μόνο σε ελαιοποιήσιμες ποικιλίες
•Άνοιξη: 1-2 εφαρμογές, μέχρι το
10% του τελικού μεγέθους καρπών.
•Φθινόπωρο: μόνο μία εφαρμογή

Tebuconazole +
Trifloxystrobin

•

Trichoderma
(τριχοδερμα)
Pyraclostrobin
(πυρακλοστρομπίν)

•

•

•

Προληπτική,
Θεραπευτική

Σηψιρριζιες

Κυκλοκόνιο

Καρκίνωση

Εγγυημένη Σύνθεση

Γλοιοσπόριο

Δράση
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Ο πίνακας είναι ενδεικτικός και υπόκειται σε τροποποιήσεις (Καν. 1107/2009 ΕΕ).
Για την προστασία του χρήστη, του καταναλωτή και του Περιβάλλοντος: Διαβάζετε σχολαστικά τις ετικέτες στις συσκευασίες των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (ΦΠ).
Τηρείτε πιστά και εφαρμόζετε με σύνεση τα ΦΠ, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες χρήσης και τους Κανόνες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής. Συνδυαστική χρήση καλλιεργητικών τεχνικών,
φυσικών και βιολογικών μεθόδων, περιορίζει τις προσβολές και μειώνει τον αριθμό των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες. Εφαρμόζετε εναλλαγή μεταξύ των ΦΠ (διαφορετικές
χημικές ομάδες) όπου αυτό είναι δυνατό, με σκοπό την αποφυγή στην ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Διαχειριστείτε τις κενές συσκευασίες με σεβασμό προς το περιβάλλον.
Για νέες εγκρίσεις , τροποποιήσεις ή ανακλήσεις ΦΠ, μπορείτε να ενημερώνεστε και από την ιστοσελίδα του Υπ.Α.Α.Τ. (http://1click.minagric.gr:8080/oneClickUI/frmFytoPro.zul).
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