
CURAME 4/25WG
Μεταλλικός χαλκός 25% + Cymoxanil 4%

Mυκητοκτόνo
με προληπτική και θεραπευτική δράση
Μίγμα δύο μυκητοκτόνων ενός τοπικά διασυστηματικού

(cymoxanil) και ενός επαφής (copper oxychloride)
ΒΡΕΞΙΜΟΙ ΚΟΚΚΟΙ (WG)

ΑΔΕΙΑ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Eγγυημένη Σύνθεση:
Μεταλλικός χαλκός (Cu 25%)            43,86% β/β
σε μορφή copper oxychloride
Cymoxanil                                                 4% β/β
Βοηθητικές ουσίες                             52,14% β/β

Φ Υ Λ Α Σ Σ Ε Τ Α Ι  Κ Λ Ε Ι Δ Ω Μ Ε Ν Ο ,  Μ Α Κ Ρ Ι Α  Α Π Ο  Π Α Ι Δ Ι Α
Π Ρ Ο Ο Ρ Ι Ζ Ε Τ Α Ι  M O N O  Γ Ι Α  Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Ε Σ  Χ Ρ Η Σ Τ Ε Σ

• Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
• Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα ή στο έμβρυο.
• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες

επιπτώσεις.
• Περιέχει cymoxanil. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
• Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το

περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Παρασκευαστής σκευάσματος: MANICA SpA. - Italy

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε
μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. • Φυλάσσεται κλει-
δωμένο μακριά από παιδιά. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν
χρησι μοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο
περιβάλλον. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύ-
ματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. • Μη ρυπαίνετε
το νερό μέ τό προϊόν ή τη συσκευασία του. (Μην καθαρίζετε τον εξο-
πλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά νερά. Αποφύγετε τη ρύπανση
μέσω των συστημάτων αποστράγγισης νερών από τις γεωργικές εκμε-
ταλλεύσεις και τους δρόμους). • Για να προστατέψετε τους υδρόβιους
οργανισμούς να αφήνετε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων
από επιφανειακά ύδατα.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Σε περίπτωση επαφής με τό δέρμα:
Καθαρίστε καλά με νερό και σαπούνι και ξεπλύνετε με άφθονο νερό
για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αν ο ερεθισμός επιμένει ζητήστε ιατρική
συμβουλή. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προ -
σε κτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαι -
ρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υπο -
χωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / επισκεφθείτε για -
τρό. Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή
και δείξτε την ετικέτα του προϊόντος. Σε περίπτωση εισπνοής: Απο-
μακρύνετε τον ασθενή από την έκθεση και φέρτε τον σε καθαρό αέρα
αμέσως. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Ιατρικές συμβουλές - Αντί δοτο:
Πλύση στομάχου. Χρησιμοποιήστε BAL, EDTA ή πενικιλλαμίνη. Συμπτω -
ματική θεραπεία. ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777Κάτοχος της άδειας - 

Υπεύθυνος κυκλοφορίας στην Ελλάδα:

ΠΕΡΙΒOΙΑΣ 6 • 145 64 ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ 
ΤΗΛ. 210 62 52 600 • www.phytorgan.gr

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝO 2,5
ΚΙΛΑ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



Πεδίο Εφαρμογής Στόχος

Δόσεις σκευάσματος
Τρόπος και χρόνος

εφαρμογής

Μέγιστος αριθμός
εφαρμογών ανά
καλλιεργητική

περίοδο

γρ/100
λίτρα ψεκ.

υγρού

Όγκος ψεκ.
υγρού

λίτρα/στρέμμα

γρ/
στρέμμα

(max)

ΑΜΠΕΛΙ
(επιτραπέζια

και οινοποιήσιμα
σταφύλια)

Περονόσπορος 250- 300 100 300
Από την πτώση του 60%
των πετάλων μέχρι την
αποσκλήρυνση του καρπού.

3

ΤΟΜΑΤΑ
(Υ+Θ)

Περονόσπορος 300 60-80 240 Σέ όλα τα στάδια.
6/8-10 (Υ)
2/7-12 (Θ)

ΠΑΤΑΤΑ Περονόσπορος 300-375 60-80 300 Σέ όλα τα στάδια. 2/7-12

Φ Α Σ Μ Α  Δ Ρ Α Σ Η Σ

Παρατηρήσεις:
1) Οι μικρές δόσεις αφορούν τους ψεκασμούς που πλησιάζουν προς την άνθηση. Οι μεγαλύτερες δόσεις αφορούν τους ψεκασμούς που γίνονται όταν οι καιρικές

συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. Στις περιπτώσεις που τα συμπτώματα έχουν εμφανιστεί το εύρος της δόσης είναι ανάλογο με την ένταση της προ-
σβολής.

2) Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών.
3) Στις καλλιέργειες αμπέλι και πατάτα, να ακολουθούντα στις περιοχές που εφαρμόζονται τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων.
4) Το σκεύασμα δεν πρέπει να εφαρμόζεται αν αναμένεται βροχή ή παγετός ή όταν τα φυτά είναι σοκαρισμένα. Αν βρέξει σε λιγότερο από 2 ώρες από την εφαρμογή,

η αποτελεσματικότητα του σκευάσματος μπορεί να μειωθεί και συνιστάται επανάληψη της εφαρμογής.
5) Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε καλλιέργειες που βρίσκονται σε στρες, λόγω έλλειψης ή περίσσιας νερού, χαμηλών θερμοκρασιών, εντομολογικών προσβολών, τρο-

φοπενιών ή άλλων παραγόντων οι οποίοι μειώνουν την ανάπτυξη της καλλιέργειας.
6) Η συνολική εφαρμοζόμενη ποσότητα χαλκούχων σκευασμάτων ανά καλλιεργητική περίοδο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 400 γραμ. ανά στρέμμα (πο-

σότητα εκφρασμένη σε μεταλλικό χαλκό).

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος μέχρις απορροής.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού
μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα
σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και προσθέστε το στο δοχείο του ψεκα-
στικού αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανά-
δευση. Συνιστάται η ανάδευση να συνεχίζεται και κατά τη διάρκεια του
ψεκασμού.
Καθαρισμός ψεκαστικού μηχανήματος: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε
τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψε-
καστικού με καθαρό νερό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα. Αφαιρέστε
και καθαρίστε χωριστά με καθαρό νερό τα μπεκ και τα φίλτρα. Λάβετε όλες τις
απαραίτητες προφυλάξεις όταν καθαρίζετε το ψεκαστικό μηχάνημα. Μην κα-
θαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό και μην ρίχνετε τα νερά του καθαρισμού κοντά
σε πηγάδια ή σε υδάτινες επιφάνειες.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευα-
σίας (σακούλες, σάκοι) μαζί με τα κουτιά αφού καταστραφούν προηγουμένως
με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης εναποτίθενται όλα σε
σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις
οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:  –.
Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης.
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του
ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που εφαρμόστηκε το σκεύασμα:
Μην εισέρχεστε στις ψεκασμένες περιοχές πριν στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό

υγρό. Σε περίπτωση εισόδου των εργατών, αυτοί θα πρέπει να φορούν γάντια,
μακριά παντελόνια και μακρυμάνικα πουκάμισα.
Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις
στις ελληνικές εδαφοκλιματολογικές συνθήκες.
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να απο-
θηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό,
καλά αεριζόμενο και προστατευμένο από υγρασία. Στίς παραπάνω συνθήκες
διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - AΡΙΘ. ΠAPTIΔAΣ:
Bλέπε συσκευασία

Φυτικά προϊόντα Ημέρες

Αμπέλι
(Επιτραπέζια & Οινοποιήσιμα σταφύλια)

20

Τομάτα (Υ), Τομάτα (Θ),
Πατάτα

10


