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ΠΡΟΪΟΝ: 

AHANA 72,2 SL 
 
Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Απορροφούμενο 
από τις ρίζες μεταφέρεται στα φύλλα. Στις εφαρμογές φυλλώματος εμφανίζει τοπικά 
διασυστηματική δράση. 
 
Είναι πυκνό διάλυμα (SL) με 72,2 % β/ο δραστική ουσία (proparmocarb hydrochloride) και 
29,95 % β/β βοηθητικές ουσίες.  
 
ΠΡΟΪΟΝ: PROMESS 72,2 SL, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Arysta LifeScience Benelux Sprl 
ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ: Βέλγιο. 
 
Καλλιέργειες-Ασθένειες-Δόσεις-Τρόπος & Χρόνος εφαρμογής: 
Εφαρμογή στο έδαφος: Τομάτα (Υ+Θ), Πιπεριά (Υ+Θ), Αγγούρι (Υ+Θ), Καπνός (Υ+Θ): 
Πύθιο (Pythium spp.), Φυτόφθορα (Phytophthora spp.). i) με 250 κ.εκ. σκευάσματος/100 
λίτρα ψεκ. υγρό ή 2-4 λίτρα διαλύματος ανά τετραγωνικό μέτρο. Σπορεία, αμέσως μετά τη 
σπορά. Μία εφαρμογή. ii) με 150 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρό ή 100 κ.εκ. 
διαλύματος ανά φυτό. Κατά τη μεταφύτευση, μία εφαρμογή με πότισμα.  
Καλλωπιστικά (Υ+Θ): Πύθιο (Pythium spp.), Φυτόφθορα (Phytophthora spp.). i) με 250 κ.εκ. 
σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρό ή 2-4 λίτρα διαλύματος ανά τετραγωνικό μέτρο 
σπορείου. Σπορεία, πριν ή μετά τη σπορά. ii) με 150 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. 
υγρό ή 5-10 λίτρα διαλύματος ανά τετραγωνικό μέτρο εδάφους. Φυτώρια, με πότισμα πριν 
τη φύτευση των μοοσχευμάτων ή εμβάπτιση των ριζών των μοσχευμάτων που ριζοβόλησαν 
πριν τη μεταφύτευση. iii) με 150 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρό ή 100-200 κ.εκ. 
διαλύματος ανά γλάστρα διαμέτρου 10-12 εκ. Γλάστρες, με πότισμα αμέσως μετά τη 
φύτευση και επανάληψη μετά 3-6 εβδομάδες εάν χρειαστεί. iv) με 300 κ.εκ. 
σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρό. Βολβοί: Εμβάπτιση στο διάλυμα για 20 λεπτά πριν τη 
φύτευση. 
 
Παρατήρηση:  
Για ομοιόμορφη διαβροχή και καλύτερη αποτελεσματικότητα του σκευάσματος πρέπει το 
έδαφος να είναι υγρό. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούμε αρκετό νερό ώστε το διάλυμα να 
διεισδύσει πλήρως στη ζώνη των ριζών. 
 
Καλλιέργειες-Ασθένειες-Δόσεις-Χρόνος εφαρμογής:  
Εφαρμογή στο φύλλωμα: Αγγούρι θερμοκηπίου: Περονόσπορος (Pseudoperonospora 
nosporacubensis) με 200-300 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρό ή 100-300 κ.εκ. σε 50-
100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Από το στάδιο που τα φυτά έχουν αποκτήσει 3-4 φύλλα.  
Πεπόνι υπαίθρου-θερμοκηπίου: Περονόσπορος (Pseudoperonospora nosporacubensis) με 
200-300 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρό ή 100-300 κ.εκ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. 
υγρού/στρέμμα. Από το στάδιο που τα φυτά έχουν αποκτήσει 3-4 φύλλα.  
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Πατάτα: Περονόσπορος (Phytophthora infestans) με 200-300 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα 
ψεκ. υγρό ή 100-150 κ.εκ. σε 50 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Από το στάδιο που τα φυτά 
έχουν αποκτήσει 4-6 πραγματικά φύλλα.  
 
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιαστήματα 
επεμβάσεων σε ημέρες:  
Αγγούρι θερμοκηπίου, Πεπόνι υπαίθρου-θερμοκηπίου: 3/8-10. Πατάτα: 3/10-14. 
 
Παρατηρήσεις:  
1) Στις εφαρμογές στο φύλλωμα η δόση των 300 κ.εκ. ανά 10 ημέρες για την πατάτα και 
ανά 8 ημέρες για αγγούρι και πεπόνι, συνιστάται σε περιπτώσεις ιδιαίτερα ευνοϊκών για 
την ασθένεια συνθηκών ή για θεραπευτικές εφαρμογές. 2) Για τις ανωτέρω καλλιέργειες να 
ακολουθούνται τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων στις περιοχές όπου 
αυτά εφαρμόζονται.  
 
Τρόπος εφαρμογής:  
1) Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος (μέχρι απορροής). 2) Εφαρμογή στο έδαφος με 
πότισμα. 3) Εμβάπτιση βολβών πριν τη φύτευση. 
 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:  
Γεμίζουμε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι τη μέση με νερό. Ρίχνουμε μέσα στο ψεκαστικό 
δοχείο την απαιτούμενη δόση αναδεύοντας. Συμπληρώνουμε στη συνέχεια με το 
απαιτούμενο νερό με συνεχή ανάδευση. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μεταλλικά μέσα 
εφαρμογής καθώς το σκεύασμα διαβρώνει τα μέταλλα. 
 
Καθαρισμός ψεκαστήρα:  
Τριπλό ξέπλυμα με νερό. 
 
Φυτοτοξικότητα:  
Δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Στα 
καλλωπιστικά ελέγξτε πρώτα κάθε ποικιλία σε μικρή κλίμακα πριν από γενικευμένη χρήση. 
 
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Εφαρμογή στο έδαφος:  
Όλες οι καλλιέργειες: 21 ημέρες. Εφαρμογή στο φύλλωμα: Πατάτα: 15 ημέρες. Αγγούρι: 3 
ημέρες. Πεπόνι: 7 ημέρες. 
 
Χρονική σταθερότητα - Συνθήκες αποθήκευσης: 
Το προϊόν διατηρείται στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του, σε χώρο δροσερό, ξηρό 
και καλά αεριζόμενο και σε κανονικές θερμοκρασίες. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει 
σταθερό για 2 χρόνια. 
 
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 
 
Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε 
τις οδηγίες χρήσης. 


