
CUPRAFOR
50WP

ΦΥΛ Α Σ Σ Ε ΤΑ Ι  K Λ E I Δ Ω M E N O  K A I M A K P I A  A Π O  Π A I Δ I A
Π Ρ Ο Ο Ρ Ι Ζ Ε ΤΑ Ι  Μ Ο Ν Ο  Γ Ι Α  Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ ΑΤ Ι Ε Σ  Χ Ρ Η Σ Τ Ε Σ

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
• Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς

με μακροχρόνιες επιπτώσεις

Eγγυημένη Σύνθεση: Μεταλλικός χαλκός                    50% β/β
(σε μορφή οξυχλωριούχου χαλκού)
βοηθητικές ουσίες:                10,71% β/β
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Κάτοχος της άδειας: HIDROGLOBAL TECNOLOGÍA DEL AGUA S.A. Garbí 3, Polígono Industrial Can Volart, 08150 Parets del Vallès, Barcelona, Ισπανία
Παρασκευαστής σκευάσματος:                  INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES (IQV) S.A. Av. Rafael Casanova 81,

08100 Mollet del Valles, Barcelona, Ισπανία.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
• Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/εκνεφώματα.
• Πλένετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.
• Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν χρη-
σιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε
αδιαθεσία • Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. •
Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με
την εθνική νομοθεσία.
Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη
υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες
χρήσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ
Σε περίπτωση κατάποσης: χορηγήστε γάλα ή
νερό (για αραίωση) και επικοινωνήστε με το
Κέντρο Δηλητηριάσεων για λήψη οδηγιών και
περαιτέρω αντιμετώπιση.
Αντίδοτο: πενικιλλαμίνη. 

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 
210-7793777

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
(Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά
νερά. Αποφύγετε τη ρύπανση μέσω των συστημάτων αποστράγ-
γισης νερών από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τους δρόμους).

Copper oxychloride 50% (Οξυχλωριούχος χαλκός)

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση
ΒΡΕΞΙΜΗ ΣΚΟΝΗ (WP)

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ:
1     2,5   5

ΚΙΛΑ

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

ΠΕΡΙΒOΙΑΣ 6 • 145 64 ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ 
ΤΗΛ. 210 62 52 600 • FAX: 210 62 51 869



Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού
μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Διαλύστε την απαιτούμενη δόση του σκευά-
σματος αργά στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας συνέχεια. Προσθέστε το υπό-
λοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.
Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με αλκαλικά και πολύ όξινα σκευάσματα.
Δεν συνδυάζεται με διαφυλλικά λιπάσματα και με σκευάσματα που περιέχουν
 thiram.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συ-
σκευασίας (σακούλες, σάκοι), μαζί με τα κουτιά αφού καταστραφούν προηγου-
μένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται
όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ (Πεδίο, Στόχος, Δόσεις και Χρόνος Εφαρμογής)
• ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Γκρέϊπ φρουτ, Λεμονιά, Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Κι-
τριά, Νεραντζιά): Κορυφοξήρα, Σεπτορίωση, Ανθράκωση: Εφαρμογή με τις
πρώτες βροχές του φθινοπώρου. Φυτόφθορα καρπών: Εφαρμογή το δεύτερο
15ήμερο του Οκτωβρίου και επανάληψη μετά από 3-4 μήνες. Συνιστάται να ψε-
κάζονται τα χαμηλά κλαδιά μέχρι 1,5 μ. από το έδαφος. Προσβολή κλαδίσκων,
φύλλων και καρπών: Εφαρμογή  πριν την έναρξη των βροχών και μετά από χα-
λάζι ή παγετό. Δόσεις: 190 κ.εκ.σκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού
125-200 λίτρα/στρ. (240-380 κ.εκ./στρ.). Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ-
λιεργ. περίοδο: 2. 
• ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ: Κορύνεο, Κηλίδωση φύλλων: Σε περιοχές που ενδημεί η ασθέ-
νεια, εφαρμογές το φθινόπωρο μόλις πέσουν τα φύλλα και το χειμώνα πριν φου-
σκώσουν τα μάτια. Δόσεις: 160 κ.εκ.σκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού
100-150 λίτρα/στρ. (160-240 κ.εκ./στρ.). Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ-
λιεργ. περίοδο: 3. 
• ΚΑΡΥΔΙΑ: Ανθράκνωση, Κηλίδωση φύλλων και καρπών: Εφαρμογές που αρ-
χίζουν πριν εκπτυχθούν τα φύλλα και επαναλαμβάνονται κάθε 10 ημέρες. Δόσεις:
160 κ.εκ.σκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 100-150 λίτρα/στρ. (160-
240 κ.εκ./στρ.). Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλλιεργ. περίοδο: 3. 
• ΦΙΣΤΙΚΙΑ: Σεπτορίωση: α) Στην πρώτη εμφάνιση της βλάστησης, β) όταν ο
καρπός αποκτήσει μήκος 1 εκ., γ) μετά από 20 ημέρες, δ) αρχές φθινοπώρου
μετά τη συγκομιδή των καρπών. Δόσεις: 160 κ.εκ.σκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού.
Όγκος ψεκ. υγρού 100-125 λίτρα/στρ. (160-200 κ.εκ./στρ.). Μέγιστος αριθ.
εφαρμογών ανά καλλιεργ. περίοδο: 4. 
• ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, Αχλαδιά): Φουζικλάδιο, Σεπτορίωση, Φαιά σήψη: To
φθινόπωρο πριν την πτώση των φύλλων και στα στάδια της πράσινης και ρόδινης
κορυφής εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Βακτη-
ρίωση, Βακτηριακό κάψιμο: Στις περιοχές που υπάρχει χρόνιο πρόβλημα προ-
σβολών από τα βακτήρια, συνιστώνται δυο εφαρμογές στην αρχή και στο τέλος
της πτώσης των φύλλων. Δόσεις: 250 κ.εκ.σκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ.
υγρού 100  λίτρα/στρ. (250 κ.εκ./στρ.). Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ-
λιεργ. περίοδο: 3. 
• ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Βερικοκιά, Κερασιά, Βυσσινιά, Ροδακινιά, Δαμασκη-
νιά): Κορύνεο, Εξώασκος, Κλαδοσπορίωση: Στις περιοχές που ενδημούν οι
ασθένειες, εφαρμογές α) το φθινόπωρο, μόλις πέσουν τα φύλλα και β) στο τέλος
του χειμώνα πριν τη διόγκωση των οφθαλμών. Φαιά σήψη: Εφαρμογές στη διόγ-
κωση των οφθαλμών και στη ρόδινη κορυφή. Βακτηριακό έλκος: Στις περιοχές
που ενδημεί η ασθένεια, εφαρμογές στην αρχή και στο τέλος της πτώσης των
φύλλων. Δόσεις: 170 κ.εκ.σκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 100-120
λίτρα/στρ. (170-200 κ.εκ./στρ.). Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλλιεργ.
περίοδο: 4. 
• ΑΜΠΕΛΙ (για επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια): Περονόσπορος,
Aνθράκωση: Όταν οι βλαστοί έχουν μήκος περίπου 10 εκ., μετά από 10 ημέρες,
λίγο πριν την άνθηση και λίγο μετά τη γονιμοποίηση. Δόσεις: 260 κ.εκ.σκ./100
λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 50-100  λίτρα/στρ. (130-260 κ.εκ./στρ.).
Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλλιεργ. περίοδο: 3. 
• ΕΛΙΑ: Κυκλοκόνιο: Δύο εφαρμογές : η πρώτη εφαρμογή το φθινόπωρο λίγο
πριν την έναρξη των βροχών και η δεύτερη την άνοιξη όταν τα νέα φύλλα απο-
κτήσουν μήκος 2 εκ. Γλοιοσπόριο: Δύο εφαρμογές: H πρώτη όταν αρχίζουν να
ωριμάζουν οι καρποί και η δεύτερη 20 ημέρες αργότερα. Καρκίνωση: Μετά το
κλάδεμα και μετά από χαλάζι ή παγετό. Δόσεις: 260 κ.εκ.σκ./100 λίτρα ψεκ.
υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 150 λίτρα/στρ. (390 κ.εκ./στρ.). Μέγιστος αριθ. εφαρ-
μογών ανά καλλιεργ. περίοδο: 2. 

• ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Καρότο, Κρεμμύδι, Πιπεριά, Πράσο, Κουνουπίδι, Λάχανο,
Μαρούλι, Σέλινο, Φασόλι, Μπιζέλι): Περονόσπορος: Από το στάδιο των νε-
αρών σπορόφυτων και επανάληψη ανά 10-14 ημέρες. Ανθράκνωση, Σεπτο-
ρίωση, Κλαδοσπορίωση: Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων των
ασθενειών και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβο-
λής. Δόσεις: 240 κ.εκ.σκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 50-100
λίτρα/στρ. (120-240 κ.εκ./στρ.). Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλλιεργ.
περίοδο: 3. 
• ΤΟΜΑΤΑ (Υπαίθρου + Θερμοκηπίου): Περονόσπορος: Προληπτικές εφαρ-
μογές εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας. Βα-
κτηριακή κηλίδωση: Οι εφαρμογές γίνονται με την εμφάνιση των πρώτων
συμπτωμάτων της ασθένειας και εφόσον υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες για την
εξάπλωσή της. Δόσεις: 250 κ.εκ.σκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού
50-100 λίτρα/στρ. (125-250 κ.εκ./στρ.). Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ-
λιεργ. περίοδο: 2. 
• ΠΑΤΑΤΑ: Περονόσπορος: Όταν τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκατ. και επανάληψη
ανά 7-10 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής. Δόσεις: 240
κ.εκ.σκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 50-100  λίτρα/στρ. (120-240
κ.εκ./στρ.). Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλλιεργ. περίοδο: 2. 
• ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ: Κερκοσπορίωση: Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμά-
των και επανάληψη ανά 10-14 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής.
Δόσεις: 350 κ.εκ.σκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 40  λίτρα/στρ.
(140 κ.εκ./στρ.). Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλλιεργ. περίοδο: 3. 
• ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ: Περονόσπορος, Φυτόφθορα: Με την εμφάνιση των πρώτων
συμπτωμάτων και επανάληψη ανά 7-10 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προ-
σβολής. Δόσεις: 280-350 κ.εκ.σκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκ. υγρού 50-
100  λίτρα/στρ. (140-350 κ.εκ./στρ.). Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά
καλλιεργ. περίοδο: 2. 
Παρατηρήσεις: 1) Οι μικρές δόσεις αφορούν τους ψεκασμούς που πλησιάζουν
την άνθηση, ιδιαίτερα για τα μηλοειδή. Οι μεγαλύτερες δόσεις αφορούν τους ψε-
κασμούς που γίνονται όταν οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθε-
νειών. Στις περιπτώσεις που τα συμπτώματα έχουν εμφανιστεί, το εύρος της δόσης
είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής. 2) Στα λαχανικά να αποφεύγονται
οι ψεκασμοί με υψηλές θερμοκρασίες και κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. 3)
Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνο-
ούν την ανάπτυξη των ασθενειών. 4) Στις καλλιέργειες: αμπέλι, εσπεριδοειδή,
μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, πατάτα, ελιά και λαχανικά υπό κάλυψη να ακολουθούν-
ται, στις περιοχές που εφαρμόζονται, τα προγράμματα των γεωργικών προειδο-
ποιήσεων. 5) Η συνολική εφαρμοζόμενη ποσότητα χαλκούχων σκευασμάτων
ανά καλλιεργητική περίοδο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 400 γραμ. ανά
στρέμμα (ποσότητα εκφρασμένη σε μεταλλικό χαλκό).
Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις
οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: –
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης
του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που εφαρμόστηκε το
σκεύασμα: Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από τη ψεκασμένη περιοχή
για 21 ημέρες.
Φυτοτοξικότητα: Είναι φυτοτοξικό στη ροδακινιά, κερασιά και δαμασκηνιά
μετά το φούσκωμα των οφθαλμών καθώς και στα κολοκυνθοειδή. Οι ποικιλίες
μηλιάς Golden delicious, Jonathan, Reinette και Staimon είναι ευαίσθητες όταν
το σκεύασμα εφαρμόζεται μετά την έναρξη της βλάστησης. Στη μηλιά και αχλαδιά
να χρησιμοποιείται πριν την άνθηση. Γενικά να αποφεύγεται η χρήση του κατά
την άνθηση.
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά
όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις: Εσπεριδοειδή: 21 ημέρες.
Ακρόδρυα (Αμυγδαλιά, Καρυδιά, Φιστικιά): 28 ημέρες. Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα:
Μη Εφαρμόσιμο (Καθορίζεται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας κατά
την εφαρμογή). Aμπέλι (για επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια): 21 ημέρες.
Ελιά: 21 ημέρες. Λαχανικά (Υπαίθρου + Θερμοκηπίου): 7 ημέρες. Τομάτα (Υπαί-
θρου): 10 ημέρες. Τομάτα (Θερμοκηπίου): 7 ημέρες. Πατάτα, Ζαχαρότευτλα: 21
ημέρες. 
Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να
αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό και
καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια
από την ημερομηνία παρασκευής του.
HMEP. ΠAPAΣKEYHΣ / APIΘ. ΠAPTIΔAΣ: βλέπε συσκευασία


