
OPTIX DISPERSS       OPTIX DISPERSS 

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση για τον έλεγχο του περονοσπόρου στο αμπέλι και της 
φυτόφθορας σε εσπεριδοειδή. Παρουσιάζει συμπλαστική και αποπλαστική κίνηση στα φυτά.  

Δρα παρεμποδίζοντας τη βλάστηση των σπορίων του μύκητα και ενισχύει επίσης τους μηχανισμούς άμυνας των φυτών. 
 

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:        ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ:3927 
Fosetyl-Al 80% β/β 
Βοηθητικές ουσίες 17,53 % β/β 
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG) 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματος. 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Αραιώστε 
τη συνιστώμενη ποσότητα του σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και προσθέστε το μίγμα στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. 
Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση καθ’ όλη τη διάρκεια της εφαρμογής. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα 
του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε δύο (2) φορές με καθαρό νερό. 
 
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:  
- ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Πορτοκαλιές, Λεμονιές, Μανταρινιές, Γκρέιπφρουτ, Φράπα, Κίτρο Περγαμόντο, Κουμκουάτ, Νεραντζιά) για 
Φυτόφθορα (Phytopthora spp.). Δόση 200-300 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού με μέγιστη 300-600 γρ.σκ./δεκάριο και Όγκο ψεκ. υγρού 
100-200 λίτρα/ δεκάριο. Ψεκασμοί φυλλώματος από την πλήρη ανάπτυξη των πρώτων φύλλων (BBCH 19) και όταν οι καιρικές 
συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ 
Μεσοδιάστημα επεμβάσεων: 2 εφαρμογές την άνοιξη και 2 εφαρμογές το φθινόπωρο με μεσοδιάστημα εφαρμογών 20 ημερών.  
- ΑΜΠΕΛΙ (Επιτραπέζια και Οινοποιήσιμα σταφύλια) για Περονόσπορο (Plasmopara viticola).  Δόση 250 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού 
με μέγιστη 250 γρ.σκ./δεκάριο και Όγκο ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/ δεκάριο. Ψεκασμοί φυλλώματος πριν την άνθηση (BBCH 10) και 
μέχρι 28 ημέρες πριν τη συγκομιδή, όταν οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. Μέγιστος αριθμός 
εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ Μεσοδιάστημα επεμβάσεων: 6 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογών 10 
ημερών σε περιπτώσεις υψηλής πίεσης προσβολής ή 12-14 ημερών σε περιπτώσεις χαμηλής ή μέσης πίεσης προσβολής.  
 
Παρατηρήσεις:  
1. Στο αμπέλι η μέγιστη ετήσια ποσότητα σκευάσματος να μην υπερβαίνει το 1,5 κιλό/δεκάριο. 
2. Μην το εφαρμόζετε όταν αναμένεται βροχή ή όταν τα φύλλα της καλλιέργειας είναι ακόμα βρεγμένα. 
3. Να ακολουθούνται στις περιοχές που εφαρμόζονται, τα προγράμματα Γεωργικών Προειδοποιήσεων. 
 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ Η ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ 
ΧΡΗΣΕΙΣ: 
Αμπέλι: 28 ημέρες. Εσπεριδοειδή: 14 ημέρες. 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:  Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: 33 
Το προϊόν θα πρέπει να εφαρμοστεί αφού περάσει διάστημα τουλάχιστον μίας εβδομάδας από εφαρμογή με παραφινικό λάδι.  
 
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από τα φύλλα. 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ Η ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΤΟΥΣ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής. 
 
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: -- 



 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
Η319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.  
 

 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Ρ264: Πλένετε τα χέρια σχολαστικά μετά τον 
χειρισμό. Ρ270: Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Ρ280: Να φοράτε μέσα ατομικής 
προστασίας για τα μάτια/ το πρόσωπο.  
«Φοράτε γάντια και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατά τη διάρκεια της ανάμιξης/φόρτωσης και της εφαρμογής.»  
«Σε περίπτωση επανεισόδου στις ψεκασμένες καλλιέργειες, φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία. Συνιστάται η χρήση γαντιών.»  
P501: Διάθεση περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.  
Sp1: Μη ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά 
ύδατα.  
SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς τηρείται μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα. 

«Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης». 
 
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε 
τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε 
γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε 
τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Σε περίπτωση κατάποσης: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.  
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.  

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά υλικά 
συσκευασίας, αφού καταστραφούν με τρύπημα ή σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε ειδικά 
σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 
 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Το σκεύασμα παραμένει 
σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του όταν αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε μέρος, 
ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, σε θερμοκρασία > 00C και <400C. 

ΌΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΣ: Εγγυούμαστε την ποιότητα του προϊόντος μας όταν βρίσκεται στην αρχική και σφραγισμένη συσκευασία του. Οι 
οδηγίες για τη χρήση του, δεν είναι δεσμευτικές, αλλά βασίζονται στις πιο πρόσφατες εμπειρίες και γνώσεις. Πολλοί παράγοντες 
όπως οι καιρικές συνθήκες, η ανθεκτικότητα, η τεχνική του ψεκασμού, καθώς και άλλοι παράγοντες, μπορεί να επηρεάσουν την 
αποτελεσματικότητα του προϊόντος. Ο χρησιμοποιών το παρασκεύασμα αναλαμβάνει και την ευθύνη για τυχόν αποτυχίες. Δε 
φέρουμε καμιά ευθύνη για ζημιές που είναι αποτέλεσμα κακής αποθήκευσης ή χρήσης. 
 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ - ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ:    ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: 
Premier Shukuroglou Cyprus Ltd     UPL Holdings Coöperatief U.A. 
Τηλ. 22815353  
Λευκωσία 
www.premier.com.cy 
E-mail: contact@premier.com.cy 
 

 


