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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   2 - 5 - 2012 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 3802/42756 

& ΤΡΟΦΙΜΩΝ   

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ    

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ    

 

Ταχ . ∆/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς:  PROBELTE S.A.,  

Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ   Ctra Madrid, Km 384.6,  

TELEFAX: 210 92 12 090   Poligono Industrial El Tiro 

Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου   30100 Espinardo  

Τηλέφωνο: 210 92 87 161   MURCIA – ΙΣΠΑΝΙΑ 

e-mail: syg036@minagric.gr    

    ∆ια µέσου της εταιρείας 

    Τουτουτζιδάκης Αντώνιος & 

Σια Ε.Ε.  

Τσιτούρη 22, 152 31 - Χαλάνδρι 

    ( µε απόδειξη) 

     

  Κοιν.:  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ 

∆ΙΑ∆ΥΚΤΙΟ 

     

ΘΕΜΑ:    

    

    

    

 

Χορήγηση οριστικής   έγκρισης 

διάθεσης στην αγορά στο 

φυτοπροστατευτικό προϊόν 

(µυκητοκτόνο) FOSBEL 80 WG 

   
 

AΠΟΦΑΣΗ  

Ο  

ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

 

      Έχοντας υπόψη 

1. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου της 21
ης

 Οκτωβρίου 2009 σχετικά µε τη διάθεση φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του 

Συµβουλίου και ειδικότερο το άρθρο 80 αυτού. 

2. Το νόµο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση 

αυτών και συναφείς διατάξεις 

3. Τη µε αριθ. 265/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) Απόφαση του Υπ. Οικονοµίας και 

Οικονοµικών περί «Ταξινόµησης, συσκευασίας και επισήµανσης των επικίνδυνων 

παρασκευασµάτων σε εναρµόνιση προς την Οδηγία 1999/45 (ΕΕ L 200 της 30.7.1999) του Ευ. 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, όπως ισχύει σήµερα. 
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4.  Τον Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την 

εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήµανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα  

5. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 

2011 σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριµένων δραστικών 

ουσιών 

6. Τον κανονισµό  396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης 

Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρµάκων µέσα η πάνω στα τρόφιµα 

και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 

91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου , όπως τροποποιήθηκε µε το SANCO doc.357 /rev.3/ 2008 

7. Την έγκριση του από την Ιταλία. 

8. Το Π.∆. 110/11.11.2011 (Α΄ 243) «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών». 

9. Τη µε αριθ. 280665/6-4-2009 (ΦΕΚ 970/B/22-5-2009) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων για “Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραµµατείς, Ειδικό Γραµµατέα, 

Προϊσταµένους Γενικής ∆ιεύθυνσης, Προϊσταµένους Τµήµατος της εξουσίας να υπογράφουν µε 

«Εντολή Υφυπουργού». 

10. Τις από  15-3-2010 και 5-9-2011 αιτήσεις της Τουτουτζιδάκης Αντώνιος & Σια Ε.Ε εκ µέρους 

της .εταιρείας  PROBELTE S.A., Ισπανίας 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

 

Α Χορηγούµε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύµφωνα µε το άρθρο 80,  του 

Κανονισµού 1107/2009  στο φυτοπροστατευτικό προϊόν FOSBEL 80 WG της εταιρείας 

PROBELTE S.A., Ισπανίας µε υπεύθυνο επικοινωνίας στη χώρα µας την εταιρεία. 

Τουτουτζιδάκης Αντώνιος & Σια Ε.Ε µε τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

 

 

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

 

1.1 Αριθµός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ) 

1.1.α Ηµεροµηνία χορήγησης 

1.1.β Ηµεροµηνία λήξης 

60.318 

2-5-2012 

30-4-2017 

 

 

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εµπορικό όνοµα FOSBEL 80 WG 

1.2.β Μορφή:  Εναιωρηµατοποιήσιµοι κόκκοι ( WG ) 

 

1.3 ∆ραστική ουσία  

α) Κοινή ονοµασία της δραστικής ουσίας κατά ISO Fosetyl-Al  

(οµάδα των φωσφονικών) 

 

 

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή 

δραστική ουσία: 

96 % (β/β) min 
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γ) Παρασκευαστής της δ.ο.: FATF - INDUSTRIAS AFRASA SA,  

Pol. Ind. Fuente del Jarro,  

C/Ciudad de Sevilla 53 

E-46988 Paterna (Valencia) 

Ισπανία 

 

 

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: 

Hangzhou March Chemical Laboratory  
- Κίνα 

& 

Shandong Dacheng Pesticide Co, Ltd. 
; - Κίνα 

 (η ∆/νση των εργοστασίων είναι εµπιστευτική πληροφορία 

και βρίσκονται στο Παράρτηµα Ι της παρούσας). 

 

 

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της  

δραστικής ουσίας: 

τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας fosetyl Al 

όπως προσδιορίζονται στο Annex II - Doc J της αίτησης µε 

ηµεροµηνία 25/04/2007 (Αρ. Πρ. ΥΓ 118806) και 

παραµένουν στα αρχεία της Αρµόδιας Αρχής 

 

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασµα  

   

α) Κάτοχος της έγκρισης: PROBELTE S.A.,  

Ctra Madrid, Km 384.6, Poligono Industrial El Tiro  

30100 Espinardo  

MURCIA – ΙΣΠΑΝΙΑ 
Mr. Antonio Gómez 

Tel.: +34 968 307250 

Fax.: +34 968 305432 

E-mail: probelte@probelte.es ; 

antoniogomez@probelte.es 

 

   

Υπεύθυνος επικοινωνίας στην Ελλάδα ΤΟΥΤΟΥΤΖΙ∆ΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
ΤΣΙΤΟΥΡΗ 22 15231 ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ  

Τηλ.: 210 6725174 

E-mail: aconsult@otenet.gr 

a.toutoutzidakis@yahoo.gr 

 

   

β) Υπεύθυνος για την διάθεση την 

τελική συσκευασία και σήµανση 

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον 

κάτοχο της έγκρισης) 

ΣΕΓΕ Α.Β.Ε.Ε. 

Εθνικής Αντιστάσεως 84, 15231 Χαλάνδρι 

Τηλ: 2106717794 

Fax: 2106722310 

e-mail: sege@otenet.gr 
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γ) Παρασκευαστής σκευάσµατος: PROBELTE S.A.,  

Ctra Madrid, Km 384.6, Poligono Industrial El Tiro  

30100 Espinardo  

MURCIA – ΙΣΠΑΝΙΑ 
Mr. Antonio Gómez 

Tel.: +34 968 307250 

Fax.: +34 968 305432 

E-mail:probelte@probelte.es ; 

antoniogomez@probelte.es 

 

 

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του 

σκευάσµατος 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: 

PROBELTE S.A.,- ΙΣΠΑΝΙΑ 
 

(η ∆/νση των εργοστασίων είναι εµπιστευτική 

πληροφορία και βρίσκονται στο Παράρτηµα Ι της 

παρούσας). 
 

  

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του 

σκευάσµατος 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 

PROBELTE S.A., ΙΣΠΑΝΙΑ 

 

 

στ) Εγγυηµένη σύνθεση του 

σκευάσµατος: 

∆ραστική ουσία:fosetyl-al  80 % (β/β) 

Βοηθητικές ουσίες 16,7% (β/β) 

 

Η πλήρης εγγυηµένη σύνθεση του 

σκευάσµατος προσδιορίζεται στο Τµήµα J 

της αίτησης µε ηµεροµηνία 5-9-2011 (Αρ. 

Πρ. Υ.Α.Α Τ.100361) και παραµένουν στα 

αρχεία της Αρµόδιας Αρχής στο Part C του 

registration report της αρµόδιας αρχής της 

Ιταλίας 

 

 

 

2 Συσκευασία(ες) 

2.2 Συσκευασία(ες): 

 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 Κουτί µε 

εσωτερική 

σακούλα  

25, 50, 100, (4x25 γρ.), 150, 200, 250, 

300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 750, 

800 γραµ., 1 κιλού, (1,2) ,  (2,5) και 5 

κιλά.  

Σακούλα Polyethylene, 

κουτί χάρτινο 

2 Σακίδιο 25, 50, 100, (4x25 γρ.), 150, 200, 250, 

300, 350, 400, 450, 500 γραµ. 

Polyethylene/ Al/Polyester  

 

 

3  Οδηγίες χρήσης: Προορίζεται µόνο για επαγγελµατίες χρήστες 
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  Τρόπος εφαρµογής: Ψεκασµοί φυλλώµατος. 

 

 

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεµίστε το δοχείο του 

ψεκαστικού µηχανήµατος µέχρι τη µέση µε νερό. Προσθέστε την 

απαιτούµενη ποσότητα σκευάσµατος στο ψεκαστικό δοχείο 

αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. 

 

Συνδυαστικότητα: Συνδυάζεται µε σκεύασµατα που περιέχουν 

Mancozeb. ∆εν συνδυάζεται µε χαλκούχα σκευασµατα και µε 

διαφυλλικά λιπάσµατα µε βάση το άζωτο. Σε περίπτωση που προηγηθεί 

εφαρµογή µε παραφινικό λάδι,  να εφαρµοστεί το FOSBEL 80  WG 

αφού περάσει µία εβδοµάδα απο την εφαρµογή.   

 

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: 

Τα κενά µέσα συσκευασίας (σακούλες, κουτιά) αφού καταστραφούν 

προηγουµένως µε σκίσιµο, για τη διασφάλιση της µη περαιτέρω χρήσης, 

εναποτίθενται όλα σε σηµεία για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας 

 

4  Κατηγορία και 

τρόπος δράσης: 

∆ιασυστηµατικό µυκητοκτόνο µε προστατευτική και θεραπευτική 

δράση. Παρουσιάζει συµπλαστική και αποπλαστική κίνηση και δρα 

παρεµποδίζοντας την βλάστηση των σπορίων αλλά και επάγοντας 

µηχανισµούς άµυνας των φυτών. 

 

5  
∆όσεις σκευάσµατος 

 

Πεδίο Εφαρµογής Στόχος 
γρ/ 100 

λίτρα 

ψεκ. 

Υγρού 

γρ/  

στρέµµα 

(max) 

Όγκος ψεκ. 

υγρού λίτρα 

/ στρέµµα 

Τρόπος και χρόνος 

εφαρµογής 

Μέγ. αριθµός 

εφαρµ/ ανά 

καλλ..περίοδο 

Μεσοδιάστ. 

Εφαρµογών σε 

ηµέρες  

Εσπεριδοειδή 

(Πορτοκαλιές,  

Λεµονιές,  

Μανταρινιές, 

Κληµεντίνες, 

Γκρέϊπ –φρουτ, 

Φράπα, Κίτρο, 

Περγαµόντο, 

Κούµκουάτ, 

Νεραντζιά) 

Φυτόφθορα 

(Phytophthora spp.) 

 

250-300 250 - 450 100 - 150 Πρώτος ψεκασµός την 

άνοιξη, στην αρχή της 

άνθησης, δ 

εύτερος  ψεκασµός το 

Ιούλιο και 

 τρίτος Οκτώβρη- 

Νοέµβρη  

 

3 

 

Μηλιά Φυτόφθορα λαιµού 

και ριζών 

(Phytophthora spp.) 

250-300 200 - 360 80 - 120 Ο πρώτος τον Απρίλιο , ο 

δεύτερος τον Ιούλιο και 

τρίτος  Σεπτέµβρη- 

Οκτώβρη 

 

3/ 

 

Αµπέλι 

(οινοποιήσιµο) 

Περονόσπορος 

(Plasmopara 

viticola) 

 

250-300 

 

75 - 330 30 - 110 Ψεκασµός λίγο πριν την 

άνθηση και επανάληψη 

κάθε 10-14 ηµέρες, εάν 

οι συνθήκες είναι 

ευνοικές για την 

ανάπτυξη της ασθένειας.  

(2) 

4 /10 - 14 
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Παρατηρήσεις: 

 

(1) Στις περιοχές όπου εφαρµόζονται, να ακολουθούνται οι οδηγίες των Γεωργικών 

Προειδοποιήσεων .  

(2) Συνιστάται ο συνδυασµός του µε µυκητοκτόνα επαφής (µε δ.ο. mancozeb, folpet) για να 

επιτυγχάνεται καλύτερη προστασία των φυτών και ειδικά στους ψεκασµούς µετά την 

άνθηση ή όταν οι συνθήκες είναι ευνοικές για την ανάπτυξη της ασθένειας. 

 

6  

 

 

 

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, 

φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές 

υπό τις οποίες το σκεύασµα µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί ή να 

αποκλειστεί 

 

 

7. Χρονικό διάστηµα ασφαλείας  

 µεταξύ εφαρµογής και:  

 - σποράς ή φύτευσης της προσ-  

 τατευόµενης καλλιέργειας   

 - σποράς ή φύτευσης των  

 καλλιεργειών που ακολουθούν   

 - της πρόσβασης του ανθρώπου   

 ή των ζώων στην καλλιέργεια   

 στην οποία έχει εφαρµοστεί το   

 σκεύασµα   

 

8  

 

 

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, 

ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε 

άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα 

προϊόντα τους. 

∆εν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώµενες 

χρήσεις και δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιµατικές 

συνθήκες. 

 

9  Σήµανση 

σκευάσµατος: 
--- 

 

10  Φράσεις R R52/53 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς. Μπορεί να 

προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο 

περιβάλλον   

 

11  Φράσεις S S1/2      Φυλάξτε το κλειδωµένο και µακριά από παιδιά. 

S13      Μακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές. 

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

S37       Φοράτε κατάλληλα γάντια  

S61 Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον ,αναφερθείτε σε 

ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδοµένων ασφαλείας 

Sp1          Μη ρυπαίνετε τα νερά µε το σκεύασµα ή τη συσκευασία του  

 

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 

περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης»..  
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12  

 

Πρώτες βοήθειες - 

Αντίδοτο 

Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και 

δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην χορηγείται τίποτα από το 

στόµα σε άτοµα που έχουν χάσει τις αισθήσεις τις. Σε περίπτωση 

επαφής µε τα µάτια πλύνετε αµέσως µε άφθονο νερό και ζητείστε 

ιατρική συµβουλή. Σε περίπτωση εισπνοής µεταφέρετε τον παθόντα 

στον καθαρό αέρα. Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα πλύνετε 

αµέσως µε άφθονο νερό και σαπούνι. Αφαιρέστε αµέσως τα ρούχα στα 

οποία έπεσε σκεύασµα  

∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.  Ακολουθείτε συµπτωµατική θεραπεία 

Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 210 – 7793777  

 

13 Προστασία των καταναλωτών  

   

13.1 Μέγιστα Όρια  

Υπολειµµάτων (MRLs) 

Φυτικά προϊόντα  mg/kg   

Fosetyl-Al Εχουν ορισιστεί  µε τον Κανονισµό 

396/2005 ΕΚ 
  

 

13.2 Τελευταία επέµβαση 

πριν τη συγκοµιδή ή πριν τη 

διάθεση στην αγορά όταν 

πρόκειται για 

µετασυλλεκτικές χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα Ηµέρες 

 

 Εσπεριδοειδή  15  

 Μηλιά 28  

 Αµπέλι (οινοποιήσιµο)  28  

 

14  Συνθήκες 
αποθήκευσης, 

χρονική 

σταθερότητα του 

σκευάσµατος. 

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή  συσκευασία σε µέρος 

δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόµενο.  Στις συνθήκες αυτές παραµένει 

σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόµενη ηµεροµηνία 

παρασκευής. 

  

15  Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης 

 

Η παρούσα έγκριση µπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγµή εάν οι όροι για την απόκτηση 

της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή 

παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή. 
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Β Γενικές υποχρεώσεις    

 1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωµένος σε οποιαδήποτε χρονική 

στιγµή να ενηµερώσει την Αρµόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσµενείς 

επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του 

από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη µιας τέτοιας πληροφορίας 

αποτελεί αδίκηµα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η 

έγκριση. 
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενηµερωµένους τους 

φακέλους του σκευάσµατος που τηρούνται στην Αρµόδια Αρχή µε βάση τα 

νεότερα επιστηµονικά δεδοµένα για οποιαδήποτε µελλοντική επανεξέταση. 

3. Η ετικέτα του σκευάσµατος θα είναι σύµφωνη µε το άρθρο 65 του Κανονισµού 

1107/2009 και την παρούσα απόφαση. 

4. Η διαφήµιση του σκευάσµατος επιτρέπεται µόνο εφ’ όσον είναι σύµφωνη µε 

τους όρους της έγκρισης του σκευάσµατος και την ισχύουσα νοµοθεσία. 

5. Για κάθε εγκεκριµένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρµόδια Αρχή τελική 

ετικέτα πριν το προϊόν µε την συγκεκριµένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά. 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

Γ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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∆ – 7 (GAP) 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

Γεωργικό (ά) Φάρµακο (ά)  (κοινή ονοµασία) FOSETYL AL Σελίδες : 

EEC No (α) 254-320-2  Χώρα  : ΕΛΛΑ∆Α 

Εµπορικό (ά)  όνοµα (τα) FOSBEL 80  WG Ηµεροµ.  8/2011 

Κύρια χρήση π.χ. εντοµοκτόνο, µυκητοκτόνο  Μυκητοκτόνο   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Καλλιέργεια 

Και/ή 

Συνθήκες 

χρήσης 

Κράτος 

Μέλος 

ή 

χώρα 

Εµπορικό 

όνοµα του 

σκευάσµα-τος  

(Α) 

(Θ) 

ή 

(Κ) 

 

Εχθρός, οµάδα 

εχθρών ή 

ασθενειών ή 

ζιζανίων που 

ελέγχονται 

Σκεύασµα 

 

Εφαρµογή 

 

∆οσολογία ανά επέµβαση 

 

Τελευταία 

Επέµβαση 

πριν τη 

συγκοµιδή 

(ηµέρες) 

Παρατη-

ρήσεις 

 

 

 

 

 

 

 

 
(α) 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
(β) 

 

 

 

 

 
(γ) 

Μορφή 

 

 

 

 
(δ-στ) 

 

Περιεκ 

σε δ.ο. 

 

 

 
(θ) 

Μέθοδος/ 

τρόπος 

 

 

 
   (στ-η) 

Στάδιο 

Ανάπτυξης 

και εποχή 

 

     
 (ι) 

Αριθµός 
Εφαρµογών 

Ελάχ. Μεγ. 

 

 

      (κ) 

χρονικό 

µεσοδιά-

στηµα 

µεταξύ των 

εφαρµογών 
 (ελάχ.) 

γρ δ.ο. /  

εκατόλιτρο 

ελάχ.  µεγ. 

λίτρα ψεκαστ. 

υγρού / 

εκτάριο 

ελαχ. µεγ. 

Γρ. δ.ο. 

/εκτάριο 

ελάχ.  µεγ. 

 

 

 

 

 
(λ) 

 

 

 

 

 
       (µ) 

Εσπεριδοειδή 

(Πορτοκαλιές,  
Λεµονιές,  

Μανταρινιές, 

Κληµεντίνες, 
Γκρέϊπ –φρουτ, 

Φράπα) 

EΛ FOSBEL 80  

WG 

A Φυτόφθορα 

(Phytophthora 
spp.) 

WG 800 

gr/kg 

Ψεκασµός 

φυλλώµατος 

Πρώτος 

ψεκασµός την 
άνοιξη, στην 

αρχή της 

άνθησης, 
δεύτερος  

ψεκασµός το 
Ιούλιο και τρίτος 

Οκτώβρη- 

Νοέµβρη  

BBCH  

39– 91 -15 

3 

 
 

 

 
 

 
 

3 - 4µήνες 200 - 240 1000 - 1500 2000 - 3600 15  

Μηλιά EΛ FOSBEL 80  

WG 

A Φυτόφθορα 

λαιµού και ριζών 

(Phytophthora 

spp.) 

WG 800 

gr/kg 

Ψεκασµός 

φυλλώµατος 

3 ψεκασµοί: ο 

πρώτος τον 

Απρίλιο , ο 

δεύτερος τον 

Ιούλιο και τρίτος  

Σεπτέµβρη- 

Οκτώβρη  

BBCH 39 – 91 

3 ~ 1 µήνα 200 - 240 800 - 1200 1600 - 2880 28  

Αµπέλι 
(οινοποιήσιµο) 

EΛ FOSBEL 80  
WG 

A Περονόσπορος 
(Plasmopara 

viticola) 

 

WG 800 
gr/kg 

Ψεκασµός 
φυλλώµατος 

Ψεκασµός λίγο 
πριν την άνθηση 

και επανάληψη 

κάθε 10-14 
ηµέρες, εάν οι 

συνθήκες είναι 

ευνοικές για την 

ανάπτυξη της 

4 10 - 14 200 - 240 300 - 1100 600 - 2640 28  
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ασθένειας. 

BBCH 57-85 
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