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ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ 
ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ 
ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 
ΕΤΙΚΕΤΑ.ΕΤΙΚΕΤΑ.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ή ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ή 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ.ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ.

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΦΟΙΝΙΚΟΕΙΔΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΦΟΙΝΙΚΟΕΙΔΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ 
ΚΑΤΑΣΤΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΑΟΚ.ΚΑΤΑΣΤΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΑΟΚ.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ 
ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ 
ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 
ΕΤΙΚΕΤΑ.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ή 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ.

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΦΟΙΝΙΚΟΕΙΔΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ 
ΚΑΤΑΣΤΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΑΟΚ.
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ACAPA
Προϊόν παράλληλου εμπορίου (προϊόν αναφοράς: ZOXIS 250 SC)

Azoxystrobin 25% β/ο = Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC) 

Μυκητοκτόνο με προστατευτική, θεραπευτική και αντισπορογόνο δράση σε 
εύρος μυκητολογικών ασθενειών. Μετά την εφαρμογή απορροφάται μερικώς και 
μεταφέρεται διασυστηματικά στα φύλλα. Το azoxystrobin ανήκει στην ομάδα των 
στρομπιλουρινών, είναι προστατευτικό με μερική διελασματική δράση και 
παρεμποδίζει τη βλάστηση των σπορίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου και την 
παραγωγή των σπορίων. Στο βιοχημικό επίπεδο η δράση του είναι στο 
σύμπλοκο ΙΙΙ της αναπνευστικής αλυσίδας.  

Ευρύ φάσμα δράσης.

Η πρόσβαση των ανθρώπων στις περιοχές που έχουν ψεκαστεί µε το σκεύασµα είναι δυνατή 
χωρίς κίνδυνο, όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

Δεν απαιτείται η τήρηση χρονικού διαστήματος ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και 
σποράς/φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας ή σποράς/φύτευσης των καλλιεργειών που 
ακολουθούν. 

Σύμφωνα με την έγκριση του προϊόντος αναφοράς, δεν φέρει σήμανση τοξικότητας για τις 
μέλισσες ή κάποια φράση προφύλαξης για αυτές.

Δεν απαιτείται τήρηση αψέκαστης ζώνης ασφαλείας για την προστασία μη στοχευμένων 
αρθροπόδων.

Έχει χαμηλή υπολειμματική διάρκεια (3 ημέρες) σε Αγγούρι (Υ/Θ), Πεπόνι (Υ/Θ), Πιπεριά (Υ/Θ), 
Τομάτα (Θ), Φράουλα (Υ), Κολοκύθι (Υ/Θ), Καρπούζι (Υ/Θ), Μελιτζάνα (Θ). 

Συσκευασίες:
1.Φιάλη 80, 100, 160, 200, 400, 500, 800 κ.εκ., 1 λίτρο PEΤ, HDPE. 
2.Δοχείο 5 λίτρα PEΤ. 3.Δοχείο 5, 10, 20 λίτρα HDPE.
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ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ
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ACAPA
Πεδίο Εφαρμογής - Στόχος - Δόσεις - Τρόπος & Χρόνος εφαρμογής - 
Μ έ γ ι σ τ ο ς  α ρ ι θ μ ό ς  ε φ α ρ μ ο γ ώ ν  α ν ά  κ α λ λ ι ε ρ γ η τ ι κ ή  
περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών: Αμπέλι (επιτραπέζιο, 

(2) (2)
οινοποιήσιμο): Για Ωίδιο και Περονόσπορο με 65-150  κ.εκ. ή 85-200  

(1) (1)
κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 75  κ.εκ. ή 100  κ.εκ. σε 50-120 λίτρα ψεκ. 
υγρού/στρέμμα. 3 ψεκασμοί φυλλώματος ανά 10 ημέρες από την 
εμφάνιση του τρίτου φύλλου έως την έναρξη της ωρίμανσης (οι καρποί 
αρχίζουν να αποκτούν το τυπικό χρώμα της ποικιλίας τους) (BBCH 13-
81). Αγγούρι (Υ, Θ), Πεπόνι (Υ, Θ): Για i) Ωίδιο με 60-80 κ.εκ./100 λίτρα 
ψεκ. υγρού ή 80 κ.εκ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα, ii) 
Περονόσπορο με 80-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 100 κ.εκ. σε 50-
100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 3 ψεκασμοί φυλλώματος ανά 10 ημέρες 
προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων από την 

ου
εμφάνιση του 6  πραγματικού φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση των 
καρπών (BBCH 16-89). Τομάτα (Θ): Για i) Ωίδιο με 80 κ.εκ./100 λίτρα 
ψεκ. υγρού ή 80 κ.εκ. σε 40-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα, ii) 
Αλτερνάρια, Περονόσπορο με 80-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 100 
κ.εκ. σε 40-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 3 ψεκασμοί φυλλώματος ανά 
7 ημέρες προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων από 

ουτην εμφάνιση του 6  πραγματικού φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση των 
καρπών (BBCH 16-89). Πιπεριά (Υ, Θ): Για Ωίδιο με 80 κ.εκ./100 λίτρα 
ψεκ. υγρού ή 80 κ.εκ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 2 ψεκασμοί 
φυλλώματος ανά 7 ημέρες προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων 

ου
συμπτωμάτων από την εμφάνιση του 6  πραγματικού φύλλου έως την 
πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 16-89). Κολοκύθι (Υ, Θ): Για 
Ωίδιο με 60-80 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 80 κ.εκ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. 
υγρού/στρέμμα. 3 ψεκασμοί φυλλώματος ανά 10 ημέρες προληπτικά ή 

ουμε την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων από την εμφάνιση του 6  
πραγματικού φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 16-
89). Καρπούζι (Υ, Θ): Για Ωίδιο με 80 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 80 
κ.εκ. σε 50-120 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 3 ψεκασμοί φυλλώματος ανά 
10 ημέρες προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων 

ουαπό την εμφάνιση του 6  πραγματικού φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση 
των καρπών (BBCH 16-89). Σπαράγγι: Για Σκωρίαση, Στεμφύλιο με 80 
κ.εκ. σε 30-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 2 ψεκασμοί φυλλώματος ανά 
10 ημέρες όταν σταματήσει να αναπτύσσεται ο μακρύτερος βλαστός έως 
το τέλος της ανάπτυξης των καρπών (BBCH 41-89). Φράουλα (Υ): Για 
Ωίδιο με 80 κ.εκ. σε 50-80 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 3 ψεκασμοί 
φυλλώματος ανά 7 ημέρες από την εμφάνιση των πρώτων ταξιανθιών 
έως τη δεύτερη συγκομιδή που οι περισσότεροι καρποί έχουν λάβει το 
τυπικό χρώμα (BBCH 51-89). Καρότο: Για Ωίδιο, Αλτερνάρια με 80-100 
κ.εκ. σε 20-60 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 3 ψεκασμοί φυλλώματος ανά 7 
ημέρες προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από 

ου
την εμφάνιση του 6  πραγματικού φύλλου έως ότου η ρίζα φθάσει στο 
τυπικό της μέγεθος και μορφή (BBCH 16-49). Αγκινάρα: Για Ωίδιο με 80 
κ.εκ. σε 50-125 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 3 ψεκασμοί φυλλώματος ανά 
10 ημέρες προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων 

ουαπό την εμφάνιση του 5  φύλλου έως την εμφάνιση της ανθοταξίας 
(κεφαλής) (BBCH 15-55). Κρεμμύδι: Για Περονόσπορο με 80 κ.εκ. σε 
20-50 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 3 ψεκασμοί φυλλώματος ανά 7 ημέρες 
προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων από την 

ουεμφάνιση του 4  φύλλου έως το στάδιο που το 50% των φυτών έχουν 
πλαγιάσει (BBCH 14-48). Σκόρδο: Για Σκωρίαση με 80 κ.εκ. σε 20-50 
λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 3 ψεκασμοί φυλλώματος ανά 7 ημέρες 
προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων από την 

ου
εμφάνιση του 4  φύλλου έως το στάδιο που το 50% των φυτών έχουν 

(4)πλαγιάσει (BBCH 14-48). Μελιτζάνα  (Θ) (καλλιέργεια ήσσονος 
σημασίας): Για i) Ωίδιο με 80 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 80 κ.εκ. σε 40-
100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα, ii) Αλτερνάρια, Περονόσπορο με 80-100 
κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 100 κ.εκ. σε 40-100 λίτρα ψεκ. 
υγρού/στρέμμα. 3 ψεκασμοί φυλλώματος ανά 7 ημέρες προληπτικά ή με 

ου
την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων από την εμφάνιση του 6  
πραγματικού φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 16-

(4)89). Φιστικιά  (καλλιέργεια ήσσονος σημασίας): Για Βοτρυοσφαίρια 
με 90 κ.εκ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 3 ψεκασμοί ανά 14-21 
ημέρες από το τέλος της άνθησης/την εμφάνιση του καρπιδίου έως την 
πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 69-85).
Παρατηρήσεις:  1. Όταν ο κίνδυνος προσβολής είναι μικρός έως 
μέτριος να χρησιμοποιείται η χαμηλή δόση ανά στρέμμα (75 κ.εκ. 
σκ./στρέμμα) ενώ όταν είναι υψηλός να χρησιμοποιείται η υψηλή δόση 
ανά στρέμμα (100 κ.εκ. σκ./στρέμμα). 2. Η υψηλή δόση ανά 100 λίτρα 
ψεκαστικού υγρού να εφαρμόζεται με τον μικρότερο όγκο ψεκαστικού 
υγρού και η χαμηλή δόση ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού να 
εφαρμόζεται με το μεγαλύτερο όγκο ψεκαστικού υγρού ώστε να μην 
ξεπερνιέται η μέγιστη δόση ανά στρέμμα (100 κ.εκ. σκ./στρέμμα). 3. Η 
δόση είναι ανάλογη με την πίεση της προσβολής και το στάδιο 
ανάπτυξης της καλλιέργειας. 4. Δεν έχει τεκμηριωθεί η 
αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές 
επιπτώσεις στις καλλιέργειες της μελιτζάνας (Θ) και της φιστικιάς από τη 
χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στην 
καλλιέργεια αυτή ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές 
αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα 
από τη χρήση του, επομένως η χρήση του 
σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές γίνεται με 
ευθύνη του χρήστη.
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