
• Μεγαλύτερη απόδοση

• Καλύτερη ποιότητα

Opera® New

BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι
Τηλ. κέντρο: 210 68.60.100, Fax: 210 68.60.200

http://www.basf-agro.gr

Το Opera® New είναι αποτέλεσμα συνδυασμού δύο δραστικών 

ουσιών και ελέγχει τις μυκητολογικές ασθένειες.

Χάρη στην αποτελεσματικότητά του, το Opera® New 

υποστηρίζει:

• Μεγαλύτερη	απόδοση

• Καλύτερη	ποιότητα

Ο νικηφόρος συνδυασμός
Opera® New 1

KOΡΥΦΑΙΟ

® Σήμα κατατεθέν της BASF.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. 
Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. 
Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα. 
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777 

Pyraclostrobin

(Comet)
Epoxiconazole

Γιατί το Opera® New είναι το Νο 1;

Opera® New 8.5/6,25 SE

Πεδίο
Εφαρμογής κ.εκ/

στρέμμα
(max)

Όγκος
ψεκ. υγρού

λιτρα /
στρέμμα

Τρόπος και
χρόνος

εφαρμογής

Μέγιστος
αριθμός

εφαρμογώνανά
καλλιεργητική

περίοδο

Δόσεις σκευάσματος

Στόχος

Σεπτορίωση
(Septoria tritici, Laptosphaeria nodorum),
Καστανή σκωρίαση (Puccinia recondita),

Κίτρινη σκωρίαση (Puccinia striiformis)

Δικτυωτή κηλίδωση (Pyrenophora teres),
Ρυγχοσπορίωση (Rhynchosporium secalis),

Σκωρίαση (Pucinia hordei)

Σκωρίαση (Puccinia coronata)

Ρυγχοσπορίωση (Rhynchosporium secalis),
Καστανή σκωρίαση (Puccinia recondita)

Σεπτορίωση (Septoria tritici, 
Laptosphaeria nodorum),

Καστανή σκωρίαση (Puccinia recondita),
Κίτρινη σκωρίαση (Puccinia striiformis),

ωϊδιο (Blumeria grammis f.sp. tritici)

Σιτάρι

Κριθάρι 

Βρώμη

Σίκαλη

Τριτικάλε

200 40-

Ψεκασμός
κάλυψης

Προληπτικά με
την έναρξη της
ασθένειας και

σύμφωνα με τις
επικρατούσες

περιβαλλοντολογικές 
συνθήκες

Μεσοδιάστημα
μεταξύ των

εφαρμογών 21
ημέρες.

Μέγιστος
αριθμός

εφαρμογών ανά
καλλιεργητική

περίοδο

κ.εκ/100
λίτρα

ψεκ. Υγρού

Τρόπος δράσης

Προληπτική

Θεραπευτική

Pyraclostrobin (F500)

Αποτρέπει τη βλάστηση των 
σπορίων και την ανάπτυξη του 
βλαστικού σωλήνα.

Δραστικό επίσης και κατά την 
παρουσία των παθογόνων, αν και 
δεν συνίσταται η χρήση του κατά 
αυτόν τον τρόπο.

Epoxiconazole

Καλή δραστικότητα ενάντια στη βλάστηση 
των σπορίων, αποτρέποντας το σχηματισμό 
πλακών συγκράτησης (appressorium).

Σε περίπτωση ενεργής προσβολής δρα στη 
δομή των μυζητήρων, προκαλώντας την 
κατάρρευσή τους και παρεμποδίζοντας το 
σχηματισμό των μυκηλιακών υφών.
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Το Opera® New είναι μυκητοκτόνο μίγμα δύο δραστικών ουσιών Pyraclostrobin και Epoxiconazole, που παρεμποδίζει τη βλάστηση 
των σποριών, την ανάπτυξη του μυκηλίου και τη σποριογένεση, εξασφαλίζοντας προληπτική και θεραπευτική δράση. Το Pyraclos-
trobin παρεμποδίζει την κυτταρική αναπνοή και εμφανίζει διελασματική κίνηση, ενώ το Epoxiconazol παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση 
εργοστερόλης.

Οι δύο βασικές δραστικές ουσίες προστατεύουν αποτελεσματικά τα φύλλα χάρη στην συμπληρωματική κινητικότητα των δύο συστατικών.

Τρόπος Δράσης

Πότε δρα

Βλάστηση των 
σπορίων

Προσβολή
Ανάπτυξη του 

μυκηλίου
ΠυκνίδιοΣποριογένεση

Το Opera® New είναι δραστικό
Το Opera® New

δεν είναι 
δραστικό

Συμπληρωματική κίνηση των δραστικών ουσιών.

F500
Epoxiconazol

Opera® New

25 31 39 51 6130 37 49 59 71

Έναρξη 
αδελφώματος

Εμφάνιση πρώτων 
στάχεων

Το Opera® New ελέγχει αποτελεσματικά τις Σεπτοριάσεις, Σκωριάσεις και το Ωίδιο, τα κυριότερα παθογόνα στα οποία οφείλονται 
οι μεγαλύτερες ζημίες στις σοδειές των σιτηρών στην Ελλάδα, προκαλώντας σε μερικές περιπτώσεις μειώσεις έως και 45% στην 
απόδοση της καλλιέργειας.

Η μακρά διάρκεια του προϊόντος και του τρόπου δράσης του επιτρέπουν την προστασία του φυτού ακόμα και σε περίπτωση προσβολής 
προγενέστερης από την εφαρμογή. 

Το ευρύ φάσμα δράσης του επιτρέπει τον ταυτόχρονο έλεγχο πολλών παθογόνων μυκήτων κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων 
βλάστησης, προστατεύοντας τα φύλλα από κύριες και δευτερεύουσες ασθένειες:

Φάσμα Δράσης

Συνιστώμενες χρήσεις

ΣΕΠΤΟΡΙΩΣΕΙΣ ΑΡΙΣΤΗ

ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗ

Septoria tritici, Leptosphaeria nodorum

ΡΥΓΧΟΣΠΟΡΙΩΣΗ   ΑΡΙΣΤΗRhynchosporium secalis 

ΣΚΩΡΙΑΣΕΙΣ ΑΡΙΣΤΗPuccinia spp

ΩΙΔΙΟ ΚΑΛΗErysiphe graminis

ΔΙΚΤΥΩΤΗ ΚΗΛΙΔΩΣΗ ΑΡΙΣΤΗPyrenophora teres

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:

Συνίσταται η χρήση του Opera® New με δοσολογία 200 κ.εκ./στρέμμα*.
Ψεκασμός κάλυψης: Προληπτικά με την έναρξη της ασθένειας και σύμφωνα με τις επικρατούσες
περιβαλλοντολογικές συνθήκες / Μεσοδιάστημα μεταξύ των εφαρμογών 21 ημέρες.

Opera® New
Ο νικηφόρος συνδυασμός

Το Opera® New είναι το καινούργιο μυκητοκτόνο της BASF για το σιτάρι και το κριθάρι με εξαιρετική δράση 
ενάντια στους βασικότερους μύκητες των δημητριακών, γεγονός που επιφέρει μεγαλύτερη απόδοση της 
καλλιέργειας.

Το Opera® New συνδυάζει δύο δραστικές ουσίες, την Epoxiconazole και την F500 (Pyraclostrobin), που 
ανήκουν σε δύο διαφορετικές και συμπληρωματικές χημικές ομάδες: μια τριαζόλη και μια στρομπιλουρίνη, 
προσφέροντας έναν πιο αποτελεσματικό έλεγχο των μυκητολογικών ασθενειών

Ο διπλός μηχανισμός του προϊόντος, που αποτελείται από την Epoxiconazole, η οποία παρεμποδίζει τη σύνθεση της εργοστερόλης 
των μυκήτων και την F500 (Pyraclostrobin), η οποία δρα παρεμποδίζοντας την διαθεσιμότητα πηγών ενέργειας, επιτυγχάνει καλύτερο 
έλεγχο των μυκητολογικών ασθενειών, ελέγχοντας πολλά παθογόνα στελέχη ταυτοχρόνως. Η ταυτόχρονη δραστικότητα των δύο 
αυτών μηχανισμών, αποτελεί επίσης ένα αποτελεσματικό όπλο για τη διαχείριση της ανθεκτικότητας. 

Πλεονεκτήματα του Opera® New

Χαρακτηριστικά Οφέλη

Εξαιρετικά αποτελεσματικό Μέγιστος έλεγχος των ασθενειών των σιτηρών

Διπλή δράση: προληπτική και θεραπευτική Βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη καταπολέμηση

Εκλεκτικό Ασφάλεια για την καλλιέργεια

Δύο συμπληρωματικές δραστικές ουσίες Ελάχιστος κίνδυνος ανθεκτικότητας

Τεχνικές πληροφορίες

Εμπορική ονομασία Opera® New

Σύνθεση Epoxiconazole 6,25% (β/ο) + Pyraclostrobin 8,5% (β/ο)

Είδος σκευάσματος Εναιωρηματοποιήσιμο γαλάκτωμα (SE)
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Είδος σκευάσματος Εναιωρηματοποιήσιμο γαλάκτωμα (SE)



• Μεγαλύτερη απόδοση

• Καλύτερη ποιότητα

Opera® New

BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι
Τηλ. κέντρο: 210 68.60.100, Fax: 210 68.60.200

http://www.basf-agro.gr

Το Opera® New είναι αποτέλεσμα συνδυασμού δύο δραστικών 

ουσιών και ελέγχει τις μυκητολογικές ασθένειες.

Χάρη στην αποτελεσματικότητά του, το Opera® New 

υποστηρίζει:

• Μεγαλύτερη	απόδοση

• Καλύτερη	ποιότητα

Ο νικηφόρος συνδυασμός
Opera® New 1

KOΡΥΦΑΙΟ

® Σήμα κατατεθέν της BASF.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. 
Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση. 
Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα. 
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777 

Pyraclostrobin

(Comet)
Epoxiconazole

Γιατί το Opera® New είναι το Νο 1;

Opera® New 8.5/6,25 SE

Πεδίο
Εφαρμογής κ.εκ/

στρέμμα
(max)

Όγκος
ψεκ. υγρού

λιτρα /
στρέμμα

Τρόπος και
χρόνος

εφαρμογής

Μέγιστος
αριθμός

εφαρμογώνανά
καλλιεργητική

περίοδο

Δόσεις σκευάσματος

Στόχος

Σεπτορίωση
(Septoria tritici, Laptosphaeria nodorum),
Καστανή σκωρίαση (Puccinia recondita),

Κίτρινη σκωρίαση (Puccinia striiformis)

Δικτυωτή κηλίδωση (Pyrenophora teres),
Ρυγχοσπορίωση (Rhynchosporium secalis),

Σκωρίαση (Pucinia hordei)

Σκωρίαση (Puccinia coronata)

Ρυγχοσπορίωση (Rhynchosporium secalis),
Καστανή σκωρίαση (Puccinia recondita)

Σεπτορίωση (Septoria tritici, 
Laptosphaeria nodorum),

Καστανή σκωρίαση (Puccinia recondita),
Κίτρινη σκωρίαση (Puccinia striiformis),

ωϊδιο (Blumeria grammis f.sp. tritici)

Σιτάρι

Κριθάρι 

Βρώμη

Σίκαλη

Τριτικάλε

200 40-

Ψεκασμός
κάλυψης

Προληπτικά με
την έναρξη της
ασθένειας και

σύμφωνα με τις
επικρατούσες

περιβαλλοντολογικές 
συνθήκες

Μεσοδιάστημα
μεταξύ των

εφαρμογών 21
ημέρες.

Μέγιστος
αριθμός

εφαρμογών ανά
καλλιεργητική

περίοδο

κ.εκ/100
λίτρα

ψεκ. Υγρού

Τρόπος δράσης

Προληπτική

Θεραπευτική

Pyraclostrobin (F500)

Αποτρέπει τη βλάστηση των 
σπορίων και την ανάπτυξη του 
βλαστικού σωλήνα.

Δραστικό επίσης και κατά την 
παρουσία των παθογόνων, αν και 
δεν συνίσταται η χρήση του κατά 
αυτόν τον τρόπο.

Epoxiconazole

Καλή δραστικότητα ενάντια στη βλάστηση 
των σπορίων, αποτρέποντας το σχηματισμό 
πλακών συγκράτησης (appressorium).

Σε περίπτωση ενεργής προσβολής δρα στη 
δομή των μυζητήρων, προκαλώντας την 
κατάρρευσή τους και παρεμποδίζοντας το 
σχηματισμό των μυκηλιακών υφών.
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