
ASBELTO PRO
Δραστικές ουσίες: Dimethomorph (Ντιμεθομόρφ) 9 % β/ο, Propamocarb (Προπαμοκάρμπ) 41,9 % β/ο, 
                                   (50% β/ο ως Propamocarb hydrochloride), Βοηθητικές ουσίες: 44,2 %  β/β
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)  

Μυκητοκτόνο

Περιεχόμενο : 1 λίτρο
Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προληπτική, θεραπευτική και 
αντισπορογόνο δράση για την αντιμετώπιση του Περονόσπορου 
σε πατάτα και μαρούλι

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες 
επιπτώσεις. Περιέχει Propamocarb hydrochloride και 
1,2 Benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική 
αντίδραση.

Κάτοχος της άδειας:
ASCENZA AGRO, S.A. 
Alameda dos Oceanos, Lote 1.06.1.1 - 3º A
Parque das Nações - 1990-207 Lisboa, Πορτογαλία   
Tel.: +351 265 710 100 - www.ascenza.pt

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.
Φλέμινγκ 15, 151 23, Μαρούσι
Τηλ.: 210 6800900 - Fax: 210 6833488
E-mail:info@hellafarm.gr

Επεξεργασία: (AS) A-F

A.Α.Δ.Α.: 60853/ 17.04.2019

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα εφαρμογών: 
Πατάτα: 3/7-12 ημέρες. Μαρούλι: 2-3/10-12 ημέρες. 
Παρατηρήσεις: Το μικρό μεσοδιάστημα εφαρμογών να ακολουθείται σε περίπτωση μεγάλης 
προβολής.
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Πατάτα: 21 ημέρες, Μαρούλι: 7 ημέρες.
Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινήστε καλά την φιάλη πριν τη χρήση. Γεμίστε 
το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε τη συνιστώμενη 
ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό 
συνεχίζοντας την ανάδευση.
Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το 
βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού τρεις (3) φορές με καθαρό νερό. 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες 
ή δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά 
του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν 
προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα 
σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.
Συνδυαστικότητα: --
Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Διαχείριση ανθεκτικότητας: Για την αποφυγή 
ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται να γίνεται  εναλλαγή  μυκητοκτόνων    με  διαφορετικό  
τρόπο δράσης  και  να  τηρείται  ο  μέγιστος  αριθμός  εφαρμογών /καλλιεργητική περίοδο.
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των 
ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην εισέρχεστε στην 
ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό στη φυλλική επιφάνεια.  
Στοιχεία φυτοτοξικότητας: Δεν  είναι  φυτοτοξικό  όταν  εφαρμόζεται  σύμφωνα  με στις οδηγίες  
χρήσης  που  αναγράφονται  στην  ετικέτα  του, στις ελληνικές εδαφοκλιματολογικές συνθήκες.
Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να αποθηκεύεται 
καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, σε 
θερμοκρασίες <35°C και >0°C, προστατευμένο από θερμότητα και ηλιακό φως. Σε αυτές τις 
συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΒΛΕΠΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:                   ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Δηλώσεις προφύλαξης: 
Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. Πλύνετε τα ρούχα εργασίας σχολαστικά μετά 
το χειρισμό. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Φοράτε 
προστατευτικά γάντια και προστατευτική ενδυμασία.Φοράτε κατάλληλα γάντια και ολόσωμη 
φόρμα εργασίας κατά την ανάμιξη /φόρτωση καθώς και κατά την εφαρμογή.Οι  εργάτες  θα  
πρέπει  να  φορούν  προστατευτική  ενδυμασία(μακρυμάνικο  πουκάμισο  και  παντελόνι) 
και παπούτσια εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό. Διάθεση του 
περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
Μη ρυπαίνεται το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις 
οδηγίες χρήσης.
Πρώτες βοήθειες –Αντίδοτo: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη 
του προϊόντος ή την ετικέτα. 
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα 
αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με άφθονο νερό και σαπούνι. 
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετέ τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό για αρκετά 
λεπτά και συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο. 
Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την 
ετικέτα. Μην προκαλείτε εμετό. 
Σε περίπτωση εισπνοής, μεταφέρετε τον παθόντα στο καθαρό αέρα, κρατήστε τον ζεστό και σε 
ανάπαυση. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. 
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777.
Κατηγορία και τρόπος δράσης: Είναι μίγμα δύο δραστικών ουσιών: Το propamocarb της 
ομάδας των Καρβαμιδικών, με προληπτική δράση, παρουσιάζει μικρή διασυστηματική 
κίνηση. Απορροφάται από τα φύλλα και από τις ρίζες και μεταφέρεται σε όλο το φυτό. Η 
δράση του φαίνεται να επηρεάζει το σχηματισμό των κυτταρικών μεμβρανών με συνέπεια την 
παρεμπόδιση της μυκηλιακής ανάπτυξης καθώς και της παραγωγής και βλάστησης των σπορίων 
του περονόσπορου. Το dimethomorph της ομάδας των μορφολινών είναι διασυστηματικό 
μυκητοκτόνο με αποπλαστική και διελασματική κίνηση. Δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση 
του κυτταρικού τοιχώματος. 
Πεδίο εφαρμογής-Στόχος- Δόσεις σκευάσματος - Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Πατάτα: 
Δόση 200 κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκαστικού υγρού 50-100 λίτρα/στρ. Για Περονόσπορο προληπτικές 
εφαρμογές όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. Να ακολουθούνται, 
στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων. Έναρξη 
ψεκασμών όταν τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκ. (BBCH 19-81).
Μαρούλι: Δόση 200 κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκαστικού υγρού 60-100 λίτρα/στρ. Για Περονόσπορο 
προληπτικές εφαρμογές όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. Έναρξη 
ψεκασμών μετά το δεύτερο πραγματικό φύλλο (BBCH 12-47).


