
 

 

12.02.2019 

 

Αγαπητοί Συνεργάτες,  

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σε εφαρμογή του αριθ. 540/2011 Ευρωπαϊκού κανονισμού, το 

ΥΠΑΑΤ αξιολόγησε τις ποσότητες των δραστικών ουσιών που ανήκουν στις ενώσεις του χαλκού, ώστε 

να εξασφαλιστεί ότι οι εγκεκριμένες ποσότητες, (δόσεις και αριθμός εφαρμογών), είναι οι ελάχιστες 

αναγκαίες για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων. Για το σκοπό αυτό χορηγήθηκαν εκ νέου 

άδειες διάθεσης στην αγορά για τα σκευάσματα JADE 40WG, ΚΟΥΠΡΟΛ 50 WP, MANIFLOW 12.4 SC 

και XΕΛΛΑΒΟΡ 20 WP.  

 

Επιπρόσθετα, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι με βάση τα παραπάνω η συνολική εφαρμοζόμενη 

ποσότητα χαλκούχων σκευασμάτων / καλλιεργητική περίοδο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 400 

γρ./στρέμμα (ποσότητα εκφρασμένη σε μεταλλικό χαλκό). 

 

Οι κυριότερες αλλαγές που γίνονται στο φάσμα δράσης των εν λόγω προϊόντων είναι οι ακόλουθες: 

JADE 40 WG (copper hydroxide): 

1. Η δόση εφαρμογής στις ακόλουθες καλλιέργειες μειώνεται: 

• Εσπεριδοειδή από 120-200 γρ./100 λίτρα σε 120 γρ./100 λίτρα (240-300 γρ./στρ.). 

• Mηλοειδή από 300-310 γρ./100 λίτρα σε 300 γρ./100 λίτρα (300 γρ./στρ.).  

• Αμπέλι από 90-450 γρ./στρ. σε 90-300 γρ./στρ. 

• Ελιά για τις φθινοπωρινές εφαρμογές από 480-960 γρ./στρ. σε 480 γρ./στρ. και για τις 

ανοιξιάτικες εφαρμογές από 780 γρ./στρ. σε 390 γρ./στρ. 

 

2. Ο όγκος ψεκαστικού υγρού στις ακόλουθες καλλιέργειες μειώνεται: 

• Mηλοειδή από 100-200 λίτρα/στρέμμα σε 100 λίτρα/στρέμμα. 

• Αμπέλι από 50-150 λίτρα/στρέμμα σε 50-100 λίτρα/στρέμμα. 

• Ελιά από 150-300 λίτρα/στρέμμα σε 150 λίτρα/στρέμμα.  

 

3. Ο μέγιστος αριθμός εφαρμογών / καλλιεργητική περίοδο μειώνεται σε Φιστικιά, Καρυδιά, 

Τομάτα, Πιπεριά και το Αμπέλι από 4 σε 3 εφαρμογές. 

 

ΚΟΥΠΡΟΛ 50 WP (copper oxychloride): 

1. Η μέγιστη δόση εφαρμογής στο στρέμμα στις ακόλουθες καλλιέργειες μειώνεται: 

• Εσπεριδοειδή από 480 γρ./στρ. σε 380 γρ/στρ. 

• Mηλοειδή από 500 γρ./στρ. σε 250 γρ/στρ. 

• Αμπέλι από 400 γρ./στρ. σε 260 γρ/στρ. 

• Ελιά από 800 γρ./στρ. σε 390 γρ/στρ. 

 

   2. Ο όγκου ψεκαστικού υγρού στις ακόλουθες καλλιέργειες μειώνεται: 

• Εσπεριδοειδή από 125-250 σε 125-200 λίτρα/στρέμμα. 

• Mηλοειδή από 100-200 σε 100 λίτρα/στρέμμα.  

• Αμπέλι από 50-150 σε 50-100 λίτρα/στρέμμα. 

• Ελιά από 150-300 σε 150 λίτρα/στρέμμα. 

 

2. Ο μέγιστος αριθμός εφαρμογών / καλλιεργητική περίοδο στα εσπεριδοειδή μειώνεται από 3 σε 2 

εφαρμογές.   

 



 

 

 

MANIFLOW 12.4 SC (Bordeaux mixture): 

1. Η δόση εφαρμογής στις ακόλουθες καλλιέργειες τροποποιείται: 

• Ελιά από 968-1045 κ.εκ /100 λίτρα (1450-3145 κ.εκ./στρ.) σε 1000-1050 κ.εκ. /100 λίτρα. 

(1500-1575 κ.εκ./στρ.). 

• Τομάτα (Υ+Θ) από 887-1000 κ.εκ /100 λίτρα (444-1000 κ.εκ./στρ.) σε 900-1000 κ.εκ. /100 

λίτρα (450-800 κ.εκ./στρ.).  

• Ζαχαρότευτλα από 403-420 κ.εκ./στρ σε 360-420 κ.εκ./στρ. 

• Μηλιά από 887-2000 κ.εκ./στρ σε 900-1600 κ.εκ./στρ. 

 

2. Ο όγκου ψεκαστικού υγρού στις ακόλουθες καλλιέργειες μειώνεται: 

• Mηλιά από 100-200 σε 100-160 λίτρα/στρέμμα.  

• Ελιά από 150-300 σε 150 λίτρα/στρέμμα. 

• Τομάτα (Υ+Θ) από 50-100 σε 50-80 λίτρα/στρέμμα. 

 

3. Ο μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο τροποποιείται σε Εσπεριδοειδή, από 4 σε 

2 εφαρμογές, Πυρηνόκαρπα από 2 σε 4 εφαρμογές σε Αμυγδαλιά, Καρυδιά, Αμπέλι από 4 σε 3 

εφαρμογές, σε Τομάτα από 6 σε 4 εφαρμογές, σε Πατάτα, Καλλωπιστικά από 6 σε 3 εφαρμογές. 

 

 ΧΕΛΛΑΒΟΡ 20 WP (Bordeaux mixture):  

1. Η δόση εφαρμογής στις ακόλουθες καλλιέργειες μειώνεται: 

• Μηλιά από 550-1250 σε 550-937,5 γρ./στρέμμα. 

• Ελιά από 900-1950 γρ/στρ σε 900-975 γρ./στρ. 

• Ζαχαρότευτλα από 275 γρ/στρ σε 250-275 γρ./στρ. 

 

2. Ο όγκου ψεκαστικού υγρού στις ακόλουθες καλλιέργειες μειώνεται: 

• Mηλιά από 100-200 σε 100-150 λίτρα/στρέμμα. 

• Ελιά από 150-300 σε 150 λίτρα/στρέμμα. 

 

3. Ο μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο μειώνεται σε Aμυγδαλιά, Καρυδιά 

και Αμπέλι: από 4 σε 3 εφαρμογές, σε Εσπεριδοειδή από 4 εφαρμογές σε 2 εφαρμογές, σε 

Τομάτα, Πατάτα και Καλλωπιστικά από 6 εφαρμογές σε 3 εφαρμογές. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες για τα ανωτέρω προϊόντα παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε την ετικέτα 

τους, την ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ (http://wwww.minagric.gr/syspest/) και την ιστοσελίδα της 

ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ (https://www.hellafarm.gr/).  

 

Σε περίπτωση που χρειαστείτε οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με 

την εταιρία μας.  

  

Με εκτίμηση,  

 

 

 

 

Τμήμα Εγκρίσεων και Πειραματισμού 

ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ  ΑΕ 

http://wwww.minagric.gr/syspest/
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