
Παράρτημα 
 
 

Όροι έγκρισης του σκευάσματος KING με αριθμό εγγραφής  2734   . 
 

24 Ιουλίου 2008 
 

 
 
Κάτοχος εγγραφής:  Diachem S.p.A,  ITALY       
 
 
Εμπορικό Όνομα:  King          
 
 
Μορφή:    Συμπυκνωμένο Αιώρημα (SC)      
 
 
Εγγυημένη σύνθεση:  tribasic copper sulfate 24% β/β      
    βοηθητικές ουσίες μέχρι 100% β/β     
 
 
 
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική 
ουσία:     tribasic copper sulfate 98%       
 
 
Παρασκευαστής δραστικής ουσίας:  Diachem S.p.A ITALY      
 
 
Παρασκευαστής σκευάσματος:   Diachem S.p.A ITALY     
 
 
∆ιανομέας:   L. Lambrou Agro Ltd       
 
 
Στόχος για τον οποίο προορίζεται: 
 Ανόργανο μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση.      
 
 
Τρόπος εφαρμογής:  Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος.      
 
 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος: 
Γεμίστε το ψεκαστήρα με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Ανακινείστε το 

σκεύασμα καλά και προσθέστε τη  συνιστώμενη ποσότητα του σκευάσματος στο 

ψεκαστήρα αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την 

ανάδευση.              

 

 



 
Εφαρμογές: 
 
Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά: Για την καταπολέμηση του βακτηρίου Pseudomonas 
syringae που προσβάλλει κλαδίσκους, φύλλα και καρπούς ψεκάστε με 400 
κ.εκ./100λ. νερό κατά το φθινόπωρο και/ή στο τέλος του χειμώνα. Για το Φουζικλάδιο 
ψεκάστε με 250-300 κ.εκ./100λ. νερό κατά το φούσκωμα των οφθαλμών και 150-200 
κ.εκ./100λ. νερό πριν την άνθηση. 
Για το βακτηριακό κάψιμο (Erwinia armylovora) 100 κ.εκ./100λ. νερό, αρχίζοντας 30 
μέρες μετά την πτώση των πετάλων με μεσοδιαστήματα 7-10 ημερών. 
 
Πυρηνόκαρπα: Για την καταπολέμηση του βακτηρίου Pseudomonas syringae που 
προσβάλλει κλαδίσκους, φύλλα και καρπούς ψεκάστε με 350 κ.εκ./100λ. νερό κατά 
τη πτώση των φύλλων. Για το κορύνεο ψεκάστε το χειμώνα με 400-450 κ.εκ./100λ. 
νερό. 
 
Ελιές: Για την Καρκίνωση (βακτήριο: Pseudomonas savastanoi) και το κυκλοκόνιο 
ψεκάστε με 250-300 κ.εκ./100λ. νερό  
 
Αμπέλι: Για τον περονόσπορο ψεκάστε με 200-300 κ.εκ./100λ. νερό 
 
Εσπεριδοειδή: Για Ανθράκνωση, Φυτόφθορα καρπών, Βακτηριώσεις ψεκάστε με 
250-300 κ.εκ./100λ. νερό 
 
Ακτινίδια: Για καταπολέμηση της φαιάς σήψης (Monilinia sp.) ψεκάστε με 300-350 
κ.εκ./100λ. νερό στην πτώση των φύλλων 
 
Ακρόδρυα: Για καταπολέμηση της Νέκρωσης και Cytospora spp. που προσβάλλουν 
βλαστούς, κλάδους προκαλώντας έλκη, ψεκάστε με 450 κ.εκ./100λ. νερό το 
φθινόπωρο και 350 κ.εκ./100λ. νερό την άνοιξη. Για την Ανθράκνωση ψεκάστε με 
350 κ.εκ./100λ. νερό την άνοιξη και καλοκαίρι. 
 
Λαχανικά, Φράουλα, Τομάτα: Ψεκάστε με 250 κ.εκ./100λ. νερό για αλτερνάρια, 
περονόσπορο, ανθράκνωση, σκωριάσεις, σεπτόρια, κλαδοσπόριο, μυκοσφαιρέλλα 
και βακτηριώσεις 
 
Πατάτα: Ψεκάστε με 250 κ.εκ./100λ. νερό για αλτερνάρια, περονόσπορο 
 
Καπνός: Ψεκάστε με 250 κ.εκ./100λ. νερό για περονόσπορο, βακτηριώσεις 
 
 
 
 
Χρόνος ασφάλειας  
 
Λαχανικά, Φράουλα, Πατάτες: 3 ημέρες 
Υπόλοιπες καλλιέργειες: 20 ημέρες 
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Φυτοτοξικότητα:    Γενικά να αποφεύγεται η χρήση του κατά την άνθηση.  

 Στη ροδακινιά, δαμασκηνιά, στις ποικιλίες μηλιάς Abbodanza 

Belford, Black Stayma, Golden delicious, Gravenstain, Jonathan, Rome Beauty, 

Morgenduft, Stayman Red, Stayman winesap, Black David, King Davis, Canadian 

renetta, Mandova rose και στις ποικιλίες αχλαδιάς Abate fetel, Buona Luigia d’ 

Avranches, Butir Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita 

di Clapp, Kaiser και Butirra Giffard που είναι ευαίσθητες στο χαλκό, το σκεύασμα 

μπορεί να είναι τοξικό όταν εφαρμόζεται στην πλήρη βλάστηση – δεν συστήνεται η 

χρήση μετά την ανανέωση της βλάστησης.           

 
 
Σήμανση τοξικότητας:  N-Επικίνδυνο για το περιβάλλον      
 
Φράσεις κινδύνου: 
  R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει   

  μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον    
  
Φράσεις ασφάλειας 
 

  S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά      

   S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές     

  S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε     

  S29   Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση   

  S36/37/39  Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή    

    προστασίας ματιών         

  S60/61 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους, επικίνδυνα  

 απόβλητα. Αποφεύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε  

                σε ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.            

 

   Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 

ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης         
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Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο 
Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το κουτί 

ή την ετικέτα. Χορηγήστε γάλα ή νερό και προκαλέστε εμετό με ερεθισμό του φάρυγγα 

με μη αιχμηρό αντικείμενο ή με σιρόπι ιπεκακουάνας, ή κάνετε πλύση στομάχου. Μην 

χορηγήσετε τίποτα από το στόμα και μην προκαλέσετε εμετό εάν ο ασθενής δεν έχει 

τις αισθήσεις του. Μετά τον εμετό ή την πλύση στομάχου χορηγήστε ενεργό άνθρακα 

σε αρκετή ποσότητα.           

 

Αντίδοτο: Πενικιλλαμίνη          

 
Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401 
  
 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας 
  
Οι σακούλες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του 

ξεπλύματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, μαζί με τα κουτιά που 

θα καταστραφούν με σκίσιμο, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής.    
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