
Σπάει τον κύκλο 
του Ωιδίου!

ΝΕΟ ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ MYKHTOKTONO
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info@hellafarm.gr   www.hellafarm.gr  

 
Το  SC με δραστική ουσία το pyriofenone αποτελεί τη 

διαφορετική πρόταση της                            στην καταπολέμηση του Ωιδίου στην 
καλλιέργεια του Αμπελιού (επιτραπέζιο & οινοποιήσιμο). 

 
Το pyriofenone ανήκει στη νέα χημική ομάδα Aryl-phenyl-ketone και έχει ανακαλυφθεί και 
αναπτυχθεί από την Ishihara Sangyo Kaisha (ISK). 
 
To  είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προληπτική και θεραπευτική δράση κατά του 
Ωιδίου στο Αμπέλι. Καταπολεμά το Ωίδιο παρεμποδίζοντας την ανάπτυξη του μυκηλίου στην 
επιφάνεια των φύλλων, τη διείσδυση του στο εσωτερικό καθώς επίσης αποτρέπει και την 
παραγωγή σπορίων του μύκητα επιδεικνύοντας μια σημαντική αντισποριογόνο δράση. 
 
• Δοσολογία: 30 κ.εκ. ανά 100λιτρο και 
ψεκαστικό όγκο 70-100 λίτρα ανά 
στρέμμα (max 30 κ.εκ. / στρέμμα).  
• Χρόνος εφαρμογής: Εφαρμόζεται 
προληπτικά, όταν οι συνθήκες ευνοούν 
την ανάπτυξη του Ωιδίου ή όταν εμφα-
νίζονται τα πρώτα συμπτώματα από την 
αρχή της βλάστησης (4-6 φύλλα) μέχρι 
την ωρίμανση (BBCH 14–89).  
• Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2, με 
μεσοδιάστημα εφαρμογών 14 ημέρες. 
• Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκο-
μιδή: 28 ημέρες (επιτραπέζιο & οινο-
ποιήσιμο).

ΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ  :  
 

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

 
✓  Προσφέρει 3πλη αμυντική θωράκιση του Αμπελιού από το Ωίδιο 

(προστατευτική, θεραπευτική, αντισποριογόνος δράση). 
 

✓  Έχει σημαντική δράση ατμών κατά του Ωιδίου. 
 

✓  Προσφέρει σημαντική διάρκεια προστασίας του Αμπελιού από το Ωίδιο 
λόγω της διελασματικής και διασυστηματικής κίνησης 

(κάτω επιφάνεια φύλλων, νέα βλάστηση). 
 

✓  Δεν απαιτείται επανάληψη του ψεκασμού 
αν ακολουθήσει βροχή έως 10 mm τις δύο ώρες μετά τον ψεκασμό. 

 
✓  Αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη διαχείριση ανάπτυξης ανθεκτικότητας 

(δραστική ουσία  από νέα χημική ομάδα). 

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: 60962 (Αριθ. πρωτ. Υπ. απόφ.: 3989/106821/26.05.2020).




