
Νέο Μυκητοκτόνο
ΤεχΝικό ΔελΤιό

(Ασμπέλτο Προ)

Dimethomorph Propamocarb
Με δύο δραστικές ουσίες από διαφορετικές χημικές ομάδες. 

Δρα σε όλα τα στελέχη του περονoσπόρου 
της Πατάτας και του Μαρουλιού 

Ένα ακόμα βήμα μπροστά

στην καταπολέμηση 

του περονοσπόρου !



Αντισποριογόνος
Εμποδίζει το σχηματισμό 

νέων σπορίων

 Το ABSELTO PRO έχει 3πλή δράση ενάντια στον περονόσπορο

Θεραπευτική
Εμποδίζει την ανάπτυξη 

του μυκηλίου

Ζωοσπόριο

Ζωοσποριάγγειο

Προληπτική
Αποτρέπει τη βλάστηση των σπορίων 

και το σχηματισμό μυκηλίου

 
Το ABSELTO PRO SC είναι νέο διασυστηματικό μυκητοκτόνο που συνδυάζει δύο καταξιωμένες δραστικές ουσίες 
στην αντιμετώπιση του περονοσπόρου, του Dimethomorph και του Propamocarb.

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με 
αποπλαστική και διελασματική 
κίνηση. Δρα παρεμποδίζοντας 
τη βιοσύνθεση του κυτταρικού 
τοιχώματος.

Dimethomorph
(Μορφολίνη)

Έχει προληπτική δράση και μικρή διασυστηματική κίνηση. 
Δρα στο σχηματισμό των κυτταρικών μεμβρανών με 
συνέπεια την παρεμπόδιση ανάπτυξης του μυκηλίου 
και της παραγωγής και βλάστησης των σπορίων του 
περονοσπόρου. 

Propamocarb
(Καρβαμιδικό)

ΕγγυημΕνη συνθΕση: Dimethomorph 9% β/ο + Propamocarb hydrochloride 50% β/ο

Καταστροφή των σπορίων 
πριν από τη βλάστησή τους

Έλεγχος του μυκηλίου

Αντισποριογόνος δράση

Αντισποριογόνος δράση



Εφαρμογή  

Εφαρμογή  

Διελασματική και Διασυστηματική κίνηση

Eπαφής

Διεισδυτική

Διελασματική

Διασυστηματική

Αντισποριογόνος

 Στην Πατάτα για Περονόσπορο 

Δόσεις, Τρόπος και Χρόνος Εφαρμογής.

Δόση: 200 κ.εκ./στρ.   Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρ.
Χρόνος εφαρμογής: Προληπτικές εφαρμογές όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. 
Έναρξη ψεκασμών όταν τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκ.
μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3 εφαρμογές.
μεσοδιάστημα εφαρμογών: 7-12 ημέρες.
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 21 ημέρες.

Δόση: 200 κ.εκ./στρ.  Όγκος ψεκαστικού υγρού: 60-100 λίτρα/στρ. 
Χρόνος εφαρμογής:  Έναρξη ψεκασμών μετά το δεύτερο πραγματικό φύλλο. 
μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2-3 εφαρμογές.
μεσοδιάστημα εφαρμογών: 10-12 ημέρες.
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 7 ημέρες.

 Στο Μαρούλι για Περονόσπορο

Οι τρόποι δράσης του 



 Έχει άμεση δράση στο παθογόνο με την ταχεία διείσδυση στη φυλλική 
επιφάνεια (σταματά την εξέλιξη των κηλίδων του περονοσπόρου).

 Προσφέρει σημαντική διάρκεια προστασίας του φυτού λόγω της διελασματικής 
και διασυστηματικής κίνησης (κάτω επιφάνεια φύλλων, νέα βλάστηση).

 Δρα σε όλα τα στάδια εξέλιξης του βιολογικού κύκλου του περονοσπόρου 
(βλάστηση σπορίων, ανάπτυξη μυκηλίου, σποριογένεση).

 Προσφέρει 3πλη αμυντική θωράκιση του φυτού από τον περονόσπορο 
(προστατευτική, θεραπευτική, αντισποριογόνος δράση). 

 Συμβάλει σημαντικά στην προστασία των παραγόμενων κονδύλων 
από προσβολές περονοσπόρου.

 Συνδυάζει δύο δραστικές ουσίες από διαφορετικές χημικές ομάδες για τη 
διαχείριση ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

 Δεν απαιτείται επανάληψη του ψεκασμού αν ακολουθήσει βροχή ή πότισμα 
2 ώρες μετά τον ψεκασμό.

 Είναι σε υγρή μορφή για ευκολία στη δοσολόγηση και τη χρήση.

Αθήνα: 1ο χλμ. Λ. Παιανίας - Μαρκοπούλου, 
T.Θ. 100, 19002, Παιανία, Τηλ: 210.6800.900

Θεσσαλονίκη: Τ.Θ. 1203, Ο.Τ. 53Β, ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Tηλ: 2310.797907
e-mail: info@hellafarm.gr, www.hellafarm.gr

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με 
ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις 
πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, 
καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. 
Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 60853 (Υπ.Απ. 
Αρ. 2979/ 55927 / 17.04.2019)
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Τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματα του

Ένα μυκητοκτόνο που συνδυάζει

δύο καταξιωμένες δραστικές ουσίες

στην αντιμετώπιση του περονοσπόρου


