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Όξνη έγθξηζεο ηνπ ζθεπάζκαηνο  Topas 100EC   κε αξηζκό εγγξαθήο  1062   . 
 

11 Ινπλίνπ 2010 
 

 

 

Κάηνρνο εγγξαθήο:  Syngenta Hellas AEBE       
 
 
Δκπνξηθό Όλνκα:  Topas 100EC        
 
 
Μνξθή:  Γαιαθησκαηνπνηήζηκν πγξό (EC)      
 
 
Δγγπεκέλε ζύλζεζε:  penconazole 10 % β/ν        
       βνεζεηηθέο νπζίεο κέρξη 89,36% β/β     
 

 

Πεξηεθηηθόηεηα ηεο ηερληθά θαζαξήο δξαζηηθήο νπζίαο ζε θαζαξή δξαζηηθή 
νπζία:     penconazole 95 % min.       
 

 
Παξαζθεπαζηήο δξαζηηθήο νπζίαο:    Syngenta Crop Protection AG, Διβεηία   
 
 
Παξαζθεπαζηήο ζθεπάζκαηνο:   Syngenta Crop Protection AG, Διβεηία    
 

 
Γηαλνκέαο:   Premier Shukuroglou Ltd       

 
 

ηόρνο γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη: 

Γηαζπζηεµαηηθό κπθεηνθηόλν κε πξνζηαηεπηηθή θαη ζεξαπεπηηθή δξάζε    

 
Σξόπνο εθαξκνγήο:  Οκνηόκνξθνο ςεθαζκόο θάιπςεο ηνπ θπιιώκαηνο    
 
 
Σξόπνο παξαζθεπήο ςεθαζηηθνύ δηαιύκαηνο: 

 Γεκίζηε ην ςεθαζηήξα κε ηε κηζή πνζόηεηα ηνπ απαηηνύκελνπ λεξνύ. Πξνζζέζηε ηε 

ζπληζηώκελε δόζε ηνπ ζθεπάζκαηνο αλαδεύνληαο θαη ζπκπιεξώζηε κε ην ππόινηπν 

λεξό ππό ζπλερή αλάδεπζε.            

   



Φάζκα δξάζεο 
 
 

Καιιηέξγεηεο Αζζέλεηεο 
Γόζε 

(θ.εθ /100 ιίηξα 
ςεθ. πγξνύ) 

Όγθνο ςεθ. 
πγξνύ 

(ιίηξα / δεθ.) 

Γόζε 
(θ.εθ. / δεθ.) 

Μέγηζηνο αξ. 
εθαξκνγώλ / 

θαιιηεξγ. πεξίνδν 
Χξόλνο εθαξκνγήο 

Μεινεηδή 
Μειηά 
Αριαδηά 

Ωίδην 
(Podosphaera 
leucotricha) 

35-50 150-250 52-125 3 
- ηελ πηώζε ησλ πεηάισλ, 
- ζηελ απόζπαζε ηνπ θάιπθα θαη 
- 20 εκέξεο αξγόηεξα. 

Ππξελόθαξπα 
Βεξηθνθηά 
Ρνδαθηληά 
Νεθηαξηληά 

Ωίδην 
(Podosphaera 
oxyacanthae) 

35-50 150-250 52-125 3 
- ηελ πηώζε ησλ πεηάισλ, 
- ζηελ απόζπαζε ηνπ θάιπθα θαη 
- 20 εκέξεο αξγόηεξα. 

Ακπέιη 
Ωίδην 
(Uncinula 
necator) 

25-40 50-150 12,5-60 2 

Δθόζνλ δελ εθαξκόδεηαη πξόγξακκα 
γεσξγηθώλ πξνεηδνπνηήζεσλ θαη 
εθόζνλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο επλννύλ 
ηελ αλάπηπμε ηεο αζζέλεηαο, 
ςεθαζκνί όηαλ νη βιαζηνί 
απνθηήζνπλ 2-3 θύιια θαη θαηά ηελ 
άλζεζε. 
Οη ςεθαζκνί κπνξνύλ λα ζπλερηζηνύλ 
αλάινγα κε ηελ έληαζε ηεο 
πξνζβνιήο θαη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

Φξάνπια 
Ωίδην 
(Sphaerotheca 
macularis) 

25-50 100 25-50 1 
Δθαξκνγή πξνιεπηηθά ή κε ηελ 
εκθάληζε ησλ αξρηθώλ ζπκπησκάησλ 

Κνινθπλζνεηδή: 
Αγγνύξη, 
Κνινθύζη, 
Πεπόλη, 
Καξπνύδη 

Ωίδην 
(Sphaerotheca 
spp.) 

25-35 50-100 12,5-35 3 

1-3 ςεθαζκνί: 
Με ηελ εκθάληζε ησλ πξώησλ 
ζπκπησκάησλ θαη επαλάιεςε 
αλάινγα κε ηελ έληαζε ηεο 
πξνζβνιήο θαη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 
Η κηθξή δόζε ζπληζηάηαη γηα 
ςεθαζκνύο θάζε 7-14 κέξεο θαη ε 
κεγάιε θάζε 10-16 κέξεο. 
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Καιιηέξγεηεο Αζζέλεηεο 
Γόζε 

(θ.εθ /100 ιίηξα 
ςεθ. πγξνύ) 

Όγθνο ςεθ. 
πγξνύ 

(ιίηξα / δεθ.) 

Γόζε 
(θ.εθ. / δεθ.) 

Μέγηζηνο αξ. 
εθαξκνγώλ / 

θαιιηεξγ. πεξίνδν 
Χξόλνο εθαξκνγήο 

Σνκάηα  
Ωίδην 
(Leveillula 
taurica) 

25-50 100-150 
62,5 * 

(κέγηζην) 
4 

Με ηελ εκθάληζε ησλ πξώησλ 
ζπκπησκάησλ θαη επαλάιεςε αλά 7-
14 εκέξεο. 
Η κηθξή δόζε λα εθαξκόδεηαη ζε 
ρακειή πξνζβνιή θάζε 7-10 εκέξεο 
θαη ε κεγάιε ζε πςειή πξνζβνιή 
θάζε 10-14 εκέξεο. 

Πηπεξηά 
Ωίδην 
(Leveillula 
taurica) 

25-50 60-100 15-50 2 

Δθαξκνγή πξνιεπηηθά ή κε ηελ 
εκθάληζε ησλ αξρηθώλ ζπκπησκάησλ. 
Μέρξη 2 ςεθαζκνί κε κεζνδηάζηεκα 
14-16 εκέξεο 

Αγθηλάξα 

Ωίδην  
(Leveillula 
taurica, Oidium 
cynarae)  

25 100 25 3 

Με ηελ εκθάληζε ησλ πξώησλ 
ζπκπησκάησλ θαη επαλάιεςε 
αλάινγα κε ηελ έληαζε ηεο 
πξνζβνιήο θαη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 
Κάζε 14-18 κέξεο 

Καπλόο 
Ωίδην 
(Erysiphe 
cichoracearum) 

35-50 50-150 17,5-75 3 
2-3 ςεθαζκνί ζε όια ηα ζηάδηα κε 
κεζνδηαζηήκαηα 14 εκέξεο. 

Καιισπηζηηθά 
ππαίζξνπ 

Ωίδην 
(Sphaerotheca 
spp.) 

35-50 50-100 17,5-50 5 
Μέρξη 5 ςεθαζκνί αλάινγα κε ηελ 
έληαζε ηεο πξνζβνιήο θαη 
κεζνδηαζηήκαηα 14 εκέξεο. 

 
Παξαηεξήζεηο:  
- Η κηθξή δόζε λα εθαξκόδεηαη ζε πεξηπηώζεηο ρακειήο έληαζεο πξνζβνιήο 
- ην ακπέιη, ε εθαξκνγή ηνπ πξέπεη λα ελαιιάζζεηαη κε κπθεηνθηόλα επαθήο θαη νη επεκβάζεηο κε ην ζθεύαζκα λα κελ μεπεξλνύλ ηηο δύν (2) αλά 
θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν 
- * ηελ ηνκάηα ζεξκνθεπίνπ, όηαλ απαηηείηαη εθαξκνγή όγθνπ ςεθαζηηθνύ πγξνύ κεγαιύηεξνπ από 125 ιίηξα / δεθάξην, ζα πξέπεη ε κέγηζηε δόζε αλά 100 
ιίηξα λεξό λα κεησζεί αλαινγηθά, ώζηε λα κελ μεπεξαζηεί ε κέγηζηε δόζε ησλ 62,5 θ.εθ. / δεθάξην. 
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Χξνληθό δηάζηεκα αζθαιείαο κεηαμύ εθαξκνγήο θαη ζπγθνκηδήο:  
- Μειηά, Αριαδηά, Αγθηλάξα, Βεξηθνθηά, Ρνδαθηληά, Καπλόο: 21 κέξεο 
- Ακπέιη: 35 κέξεο 
- Σνκάηα: 7 κέξεο 
- Κνινθπλζνεηδή: 3 κέξεο 
- Φξάνπια, πηπεξηά: 14 εκέξεο 

 
 

Φπηνηνμηθόηεηα:  Γελ είλαη θπηνηνμηθό όηαλ εθαξκόδεηαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο 

εηηθέηαο.           

 

πλδπαζηηθόηεηα:  Γελ ζπλδπάδεηαη κε αιθαιηθά ζθεπάζκαηα.     

 

Γηαρείξηζε αλζεθηηθόηεηαο: Οκάδα Σξόπνπ Γξάζεο:   3    

- Πξνιεπηηθέο εθαξκνγέο ζηα πξώηα ζηάδηα αλάπηπμεο ηεο αζζέλεηαο θαη απνθπγή 
ζεξαπεπηηθώλ επεκβάζεσλ. 
- Δθαξκνγέο ζε ελαιιαγή κε κπθεηνθηόλα κε δηαθνξεηηθό ηξόπν δξάζεο. 
 

ήκαλζε ηνμηθόηεηαο:   Χn - Δπηβιαβέο, Ν- Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ   
 
Φξάζεηο θηλδύλνπ: 
R36   Δξεζίδεη ηα κάηηα          

R63   Πηζαλόο θίλδπλνο δπζκελώλ επηδξάζεσλ ζην έκβξπν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο   

 θύεζεο            

R51/53    Σνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη    

  καθξνρξόληεο δπζκελείο επηπηώζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ    

 
 
Φξάζεηο αζθάιεηαο 
S1/2      Να θπιάζζεηαη θιεηδσκέλν θαη καθξηά από παηδηά     

S13     Φπιάμηε ην καθξηά από ηξόθηκα, πνηά θαη δσνηξνθέο     

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

S25   Απνθεύγεηε επαθή κε ηα κάηηα        

S36/37  Να θνξάηε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία θαη γάληηα    

S60/61 Σν 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.    

SP1:    Να κελ ξππαίλεηε ην λεξό κε ην πξντόλ ή ηε ζπζθεπαζία ηνπ    
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 «Γηα λα απνθύγεηε θηλδύλνπο γηα ηελ αλζξώπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ, 

αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ρξήζεο.» 

 

 

Πξώηεο βνήζεηεο – Αληίδνην 

S26  ε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα μεπιύλεηε ηα ακέζσο κε θαζαξό λεξό  θαη  

  δεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή          

ε πεξίπησζε επαθήο κε ην δέξκα: Αθαηξέζηε ηα ιεξσκέλα ξνύρα εξγαζίαο 

μεπιπζείηε θαιά κε λεξό θαη ζαπνύλη          

S46  ε πεξίπησζε θαηάπνζεο δεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή ζπκβνπιή θαη δείμηε απηό ην 

δνρείν ή ηελ εηηθέηα.             

Μελ πξνθαιέζεηε εκεηό. Με ρνξεγήζεηε ηίπνηα ζηνλ παζόληα εάλ δελ έρεη ηηο 

αηζζήζεηο ηνπ.             

Γελ ππάξρεη εηδηθό αληίδνην. Αθνινπζείζηε ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία.    

 

Σει. Κέληξνπ δειεηεξηάζεσλ: 1401         

 

 

Οδεγίεο γηα ηελ αζθαιή απόζπξζε ηεο ζπζθεπαζίαο 
  
Σα θελά κέζα ζπζθεπαζίαο μεπιέλνληαη ππό πίεζε ή γίλεηαη ηξηπιό μέπιπκα (ηα λεξά 

ηνπ μεπιύκαηνο ηα ξίρλνπκε πίζσ ζην ςεθαζηήξα) θαη αθνύ θαηαζηξαθνύλ κε 

ηξύπεκα θαη ηα θνπηηά κε ζθίζηκν, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο κε πεξαηηέξσ ρξήζεο, 

ελαπνηίζεληαη ζε εηδηθά ζεκεία ζπιινγήο γηα αλαθύθισζε ή αλάθηεζε ελέξγεηαο.  
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