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Όξνη έγθξηζεο ηνπ ζθεπάζκαηνο CUPROKING κε αξηζκό εγγξαθήο  2853   . 
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Κάηνρνο εγγξαθήο:  Diachem S.p.A,  ITALY       
 
 
Εκπνξηθό Όλνκα:  Cuproking         
 
 
Μνξθή:    Σπκππθλσκέλν Αηώξεκα (SC)      
 
 
Εγγπεκέλε ζύλζεζε:  tribasic copper sulfate 24% β/β      

    βνεζεηηθέο νπζίεο κέρξη 100% β/β     

 

 

 

Πεξηεθηηθόηεηα ηεο ηερληθά θαζαξήο δξαζηηθήο νπζίαο ζε θαζαξή δξαζηηθή 
νπζία:     tribasic copper sulfate 98%       
 

 
Παξαζθεπαζηήο δξαζηηθήο νπζίαο:  Diachem S.p.A ITALY      
 
 
Παξαζθεπαζηήο ζθεπάζκαηνο:   Diachem S.p.A ITALY     
 
 
Δηαλνκέαο:   L. Lambrou Agro Ltd       
 
 
Σηόρνο γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη: 

 Αλόξγαλν κπθεηνθηόλν επαθήο κε πξνζηαηεπηηθή δξάζε.      

 

 

Τξόπνο εθαξκνγήο:  Ψεθαζκνί θαιύςεσο θπιιώκαηνο.      
 

 

Τξόπνο παξαζθεπήο ςεθαζηηθνύ δηαιύκαηνο: 
Γεκίζηε ην ςεθαζηήξα κε ηε κηζή πνζόηεηα ηνπ απαηηνύκελνπ λεξνύ. Αλαθηλείζηε ην 

ζθεύαζκα θαιά θαη πξνζζέζηε ηε  ζπληζηώκελε πνζόηεηα ηνπ ζθεπάζκαηνο ζην 

ςεθαζηήξα αλαδεύνληαο. Σπκπιεξώζηε κε ην ππόινηπν λεξό ζπλερίδνληαο ηελ 

αλάδεπζε.              

 

 



 
Εθαξκνγέο: 
 
Μειηά, Αριαδηά, Κπδσληά: Γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ βαθηεξίνπ Pseudomonas 
syringae πνπ πξνζβάιιεη θιαδίζθνπο, θύιια θαη θαξπνύο ςεθάζηε κε 400 
θ.εθ./100ι. λεξό θαηά ην θζηλόπσξν θαη/ή ζην ηέινο ηνπ ρεηκώλα. Γηα ην Φνπδηθιάδην 
ςεθάζηε κε 250-300 θ.εθ./100ι. λεξό θαηά ην θνύζθσκα ησλ νθζαικώλ θαη 150-200 
θ.εθ./100ι. λεξό πξηλ ηελ άλζεζε. 
Γηα ην βαθηεξηαθό θάςηκν (Erwinia armylovora) 100 θ.εθ./100ι. λεξό, αξρίδνληαο 30 
κέξεο κεηά ηελ πηώζε ησλ πεηάισλ κε κεζνδηαζηήκαηα 7-10 εκεξώλ. 
 
Ππξελόθαξπα: Γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ βαθηεξίνπ Pseudomonas syringae πνπ 
πξνζβάιιεη θιαδίζθνπο, θύιια θαη θαξπνύο ςεθάζηε κε 350 θ.εθ./100ι. λεξό θαηά 
ηε πηώζε ησλ θύιισλ. Γηα ην θνξύλεν ςεθάζηε ην ρεηκώλα κε 400-450 θ.εθ./100ι. 
λεξό. 
 
Ειηέο: Γηα ηελ Καξθίλσζε (βαθηήξην: Pseudomonas savastanoi) θαη ην θπθινθόλην 
ςεθάζηε κε 250-300 θ.εθ./100ι. λεξό  
 
Ακπέιη: Γηα ηνλ πεξνλόζπνξν ςεθάζηε κε 200-300 θ.εθ./100ι. λεξό 
 
Εζπεξηδνεηδή: Γηα Αλζξάθλσζε, Φπηόθζνξα θαξπώλ, Βαθηεξηώζεηο ςεθάζηε κε 
250-300 θ.εθ./100ι. λεξό 
 
Αθηηλίδηα: Γηα θαηαπνιέκεζε ηεο θαηάο ζήςεο (Monilinia sp.) ςεθάζηε κε 300-350 
θ.εθ./100ι. λεξό ζηελ πηώζε ησλ θύιισλ 
 
Αθξόδξπα: Γηα θαηαπνιέκεζε ηεο Νέθξσζεο θαη Cytospora spp. πνπ πξνζβάιινπλ 
βιαζηνύο, θιάδνπο πξνθαιώληαο έιθε, ςεθάζηε κε 450 θ.εθ./100ι. λεξό ην 
θζηλόπσξν θαη 350 θ.εθ./100ι. λεξό ηελ άλνημε. Γηα ηελ Αλζξάθλσζε ςεθάζηε κε 
350 θ.εθ./100ι. λεξό ηελ άλνημε θαη θαινθαίξη. 
 
Λαραληθά, Φξάνπια, Τνκάηα: Ψεθάζηε κε 250 θ.εθ./100ι. λεξό γηα αιηεξλάξηα, 
πεξνλόζπνξν, αλζξάθλσζε, ζθσξηάζεηο, ζεπηόξηα, θιαδνζπόξην, κπθνζθαηξέιια 
θαη βαθηεξηώζεηο 
 
Παηάηα: Ψεθάζηε κε 250 θ.εθ./100ι. λεξό γηα αιηεξλάξηα, πεξνλόζπνξν 
 
Καπλόο: Ψεθάζηε κε 250 θ.εθ./100ι. λεξό γηα πεξνλόζπνξν, βαθηεξηώζεηο 
 
 
 

 
Φξόλνο αζθάιεηαο  
 
Λαραληθά, Φξάνπια, Παηάηεο: 3 εκέξεο 
Υπόινηπεο θαιιηέξγεηεο: 20 εκέξεο 
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Φπηνηνμηθόηεηα:    Γεληθά λα απνθεύγεηαη ε ρξήζε ηνπ θαηά ηελ άλζεζε.  

 Σηε ξνδαθηληά, δακαζθεληά, ζηηο πνηθηιίεο κειηάο Abbodanza 

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

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

renetta, Mandova rose θαη ζηηο πνηθηιίεο αριαδηάο Abate fetel, Buona Luigia d’ 

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

di Clapp, Kaiser θαη Butirra Giffard πνπ είλαη επαίζζεηεο ζην ραιθό, ην ζθεύαζκα 

κπνξεί λα είλαη ηνμηθό όηαλ εθαξκόδεηαη ζηελ πιήξε βιάζηεζε – δελ ζπζηήλεηαη ε 

ρξήζε κεηά ηελ αλαλέσζε ηεο βιάζηεζεο.           

 

 

Σήκαλζε ηνμηθόηεηαο:  N-Επηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ      

 
Φξάζεηο θηλδύλνπ: 

  R50/53 Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη   

  καθξνρξόληεο δπζκελείο επηπηώζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ    

  

Φξάζεηο αζθάιεηαο 
 

  S1/2 Φπιάμηε ην θιεηδσκέλν θαη καθξηά από παηδηά      

   S13 Φπιάμηε ην καθξηά από ηξόθηκα, πνηά θαη δσνηξνθέο     

  S20/21 Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε κελ ηξώηε, πίλεηε ή θαπλίδεηε     

  S29   Μελ αδεηάδεηε ην ππόινηπν ηνπ πεξηερνκέλνπ ζηελ απνρέηεπζε   

  S36/37/39  Φνξάηε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία, γάληηα θαη ζπζθεπή    

    πξνζηαζίαο καηηώλ         

  S60/61 Τν πιηθό θαη ν πεξηέθηεο ηνπ λα ζεσξεζνύλ θαηά ηε δηάζεζή ηνπο, επηθίλδπλα  

 απόβιεηα. Απνθεύγεηε ηελ ειεπζέξσζή ηνπ ζην πεξηβάιινλ. Αλαθεξζείηε  

                ζε εηδηθέο νδεγίεο / δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο.            

 

   Γηα λα απνθύγεηε θηλδύλνπο γηα ηελ αλζξώπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ, 

αθνινπζείζηε ηηο νδεγίεο ρξήζεο         
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Πξώηεο βνήζεηεο – Αληίδνην 

Σε πεξίπησζε θαηάπνζεο, δεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή ζπκβνπιή θαη δείμηε απηό ην θνπηί 

ή ηελ εηηθέηα. Χνξεγήζηε γάια ή λεξό θαη πξνθαιέζηε εκεηό κε εξεζηζκό ηνπ θάξπγγα 

κε κε αηρκεξό αληηθείκελν ή κε ζηξόπη ηπεθαθνπάλαο, ή θάλεηε πιύζε ζηνκάρνπ. Μελ 

ρνξεγήζεηε ηίπνηα από ην ζηόκα θαη κελ πξνθαιέζεηε εκεηό εάλ ν αζζελήο δελ έρεη 

ηηο αηζζήζεηο ηνπ. Μεηά ηνλ εκεηό ή ηελ πιύζε ζηνκάρνπ ρνξεγήζηε ελεξγό άλζξαθα 

ζε αξθεηή πνζόηεηα.           

 

Αληίδνην: Πεληθηιιακίλε          

 

Τει. Κέληξνπ δειεηεξηάζεσλ: 1401 
  

 

Οδεγίεο γηα ηελ αζθαιή απόζπξζε ηεο ζπζθεπαζίαο 
  
Οη ζαθνύιεο μεπιέλνληαη ππό πίεζε ή γίλεηαη ηξηπιό μέπιπκα. Τα λεξά ηνπ 

μεπιύκαηνο πξνζηίζεληαη ζην ςεθαζηηθό δηάιπκα. Σηε ζπλέρεηα, καδί κε ηα θνπηηά πνπ 

ζα θαηαζηξαθνύλ κε ζθίζηκν, ελαπνηίζεληαη ζε εηδηθά ζεκεία ζπιινγήο.    
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