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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

PROMESA ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ 

 
Το PROMESA είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική 
δράση κατά διαφόρων μυκητολογικών ασθενειών. Το azoxystrobin είναι 
μυκητοκτόνο, που ανήκει στην ομάδα των στρομπιλουρινών, είναι προστατευτικό με 
μερική διελασματική δράση και παρεμποδίζει τη βλάστηση των σπορίων, την 
ανάπτυξη του μυκηλίου και την παραγωγή των σπορίων, ελέγχοντας ένα μεγάλο 
εύρος μυκήτων. Στο βιοχημικό επίπεδο η δράση του είναι στο σύμπλοκο ΙΙΙ της 
αναπνευστικής αλυσίδας. 

  
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
Είναι πυκνό εναιώρημα (SC) με 25% β/ο δραστική ουσία (azoxystrobin) και 76.48 % 
β/β βοηθητικές ουσίες. 

 
Κάτοχος της άδειας: GALENIKA-FITOFARMACIJA D.O.O 

Παρασκευαστής: GALENIKA FITOFARMACIJA A.D. 

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ 

 

 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ. 
 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ: 
 

 
   

Δόσεις σκευάσματος 

 
Μέγιστος αριθμός 

Πεδίο 

Εφαρμογής 

 

Στόχος 

 

Τρόπος και χρόνος 
εφαρμογής 

εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική 

περίοδο / 

Μεσοδιάστημα 
εφαρμογών 

 

κ.εκ/ στρέμμα 

κ.εκ./ 

100 

λίτρα 
ψεκ. 

Υγρού 

Όγκος 

ψεκ. 

υγρού 

λίτρα / 
στρέμμα 

Αμπέλι Ωίδιο 75(1) 65-150(2) 50-120 Ψεκασμός 3 εφαρμογές με 
(επιτραπέζιο, (Uncinula 

necator) 
   Φυλλώματος μεσοδιάστημα 10 

οινοποιήσιμο) UNCINE    Από την ημέρες 
VITVI Περονόσπορος    εμφάνιση του  

 (Plasmopara 
viticola) 

   τρίτου φύλλου  
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 PLASVI 100(1) 85-200(2)  έως την έναρξη 
της ωρίμανσης 

 

     (οι καρποί  

     αρχίζουν να  

     αποκτούν το  

     τυπικό χρώμα της  

     ποικιλίας τους)  
     (BBCH 13-81)  

Αγκινάρα Ωίδιο 80 - 50-125 Ψεκασμοί Μέχρι 3 
(CYUSC) (Leveillula 

taurica 
   φυλλώματος. εφαρμογές 

 LEVETA)    Προληπτικά ή με με μεσοδιάστημα 
     την εμφάνιση των 10 ημέρες 
     πρώτων εφόσον 
     συμπτωμάτων. απαιτείται 
     Από την  

     εμφάνιση του 5ου  

     φύλλου έως την  

     εμφάνιση της  

     ανθοταξίας  

     (κεφαλής)  
     (BBCH 15-55)  

Σπαράγγι Σκωρίαση 80 - 30-100 Ψεκασμοί Μέχρι 2 
(ASPSS) (Puccinia 

asparagi 
   φυλλώματος εφαρμογές 

 PUCCAS)    Όταν σταματήσει με μεσοδιάστημα 
 Στεμφύλιο    να αναπτύσσεται 10 ημέρες 
 (Stemphylium 

sp. 

   ο μακρύτερος εφόσον 

 STEMSP)    βλαστός έως το απαιτείται 
     τέλος της  

     ανάπτυξης των  

     καρπών  
     (BBCH 41-89)  

Πιπεριά Ωίδιο 80 80 50-100 Ψεκασμοί Μέχρι 2 
(Υπαίθρου και (Leveillula 

taurica 
   φυλλώματος. εφαρμογές 

θερμοκηπίου) LEVETA,    Προληπτικά ή με με μεσοδιάστημα 
(CPSAN) Oidium sp. 

OIDISP) 
   την εμφάνιση των 7 ημέρες εφόσον 

     πρώτων απαιτείται 
     συμπτωμάτων.  

     Από την εμφάνιση του 

6ου φύλλου έως την 

πλήρη ωρίμανση των 
καρπών (BBCH 

16-89) 

 

Τομάτα 
(Θερμοκηπίου) 

(LYPES) 

Ωίδιο 
(Leveillula 
taurica 
LEVETA, 

Oidium sp. 
OIDISP) 

80 80 40-100 Ψεκασμοί φυλλώματος. 
Προληπτικά ή με την 

εμφάνιση των πρώτων 
συμπτωμάτων. 

Από την εμφάνιση του 

6ου φύλλου έως την 

Μέχρι 3 
εφαρμογές 

με μεσοδιάστημα  7 
ημέρες εφόσον 

απαιτείται 
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Αλτερνάρια 

(Alternaria 

solani) 

(ALTESO) 
Περονόσπορος 
(Phytophthora 
infenstans)(PHYTI
N) 

100 80-100 πλήρη ωρίμανση των 
καρπών (BBCH 

16-89) 

Κολοκυθάκια 
(Υπαίθρου και 
θερμοκηπίου) 

(CUUPG) 

Ωίδιο 
(Sphaerothe
ca fuliginea 

SPHRFU) 

80 60-80 50-100 Ψεκασμοί φυλλώματος. 
Προληπτικά ή με την 

εμφάνιση των πρώτων 

συμπτωμάτων. 

Από την εμφάνιση του 
6ου πραγματικού φύλλου 

έως την πλήρη 
ωρίμανση των καρπών 

(BBCH 16-89) 

Μέχρι 3 

εφαρμογές 

με μεσοδιάστημα 10 

ημέρες εφόσον 

απαιτείται 

Αγγούρι 

(Υπαίθρου και 

θερμοκηπίου) 

(CUMSA) 

Περονόσπορος 
(Pseudoperonosp
ora cubensis 
PSPECU) 

100 80-100 50-100 Ψεκασμοί φυλλώματος. 
Προληπτικά ή με την 

εμφάνιση των πρώτων 
συμπτωμάτων. 

Από την εμφάνιση του 
6ου πραγματικού φύλλου 

έως την πλήρη 
ωρίμανση των καρπών 

(BBCH 16-89) 

Μέχρι 3 
εφαρμογές 

με μεσοδιάστημα 10 

ημέρες εφόσον 

απαιτείται 

Ωίδιο 

(Erysiphe 

cichorace

arum, 

ERYSCI) 
(Sphaerotheca 
fuliginea 
SPHRFU) 

80 60-80 

Πεπόνι 

(CUMME) 

(Υπαίθρου και 
θερμοκηπίου) 

Περονόσπορος 

(Pseudoperonosp

ora cubensis 
PSPECU) 

100 80-100 50-100 Ψεκασμοί φυλλώματος. 

Προληπτικά ή με την 

εμφάνιση των πρώτων 
συμπτωμάτων. 

Από την εμφάνιση του 
6ου πραγματικού φύλλου 

έως την πλήρη ωρίμανση 
των καρπών 
(BBCH 16-89) 

Μέχρι 3 

εφαρμογές 

με μεσοδιάστημα 10 
ημέρες εφόσον 

απαιτείται 

Ωίδιο 
(Erysiphe 
cichorace

arum 
ERYSCI), 

(Sphaerotheca 
fuliginea 
SPHRFU) 

80 60-80 



 

 PROMESA – ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ | ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ            

 

  

 

Καρπούζι 

(Υπαίθρου και 

θερμοκηπίου) 

(CITLA) 

Ωίδιο 

(Erysiphe 

cichorace

arum 
ERYSCI) 

80 80 50-120 Ψεκασμοί φυλλώματος. 
Προληπτικά ή με την 

εμφάνιση των πρώτων 
συμπτωμάτων. 

Από την εμφάνιση του 
6ου πραγματικού φύλλου 

έως την πλήρη 

ωρίμανση των καρπών 
(BBCH 16-89) 

Μέχρι 3 
εφαρμογές 

με μεσοδιάστημα 10 

ημέρες εφόσον 

απαιτείται 

Σκόρδο 
(ALLSA) 

Σκωρία

ση 

(Puccini
a allii 

PUCCA

L) 

80 - 20-50 Ψεκασμοί φυλλώματος. 
Προληπτικά ή με την 

εμφάνιση των πρώτων 
συμπτωμάτων. 

Από την εμφάνιση του 

4ου φύλλου έως το 

στάδιο όπου τα φύλλα 

του 50% των φυτών 

έχουν πλαγιάσει (BBCH 
14-48) 

Μέχρι 3 
εφαρμογές 

με μεσοδιάστημα  7 
ημέρες εφόσον 

απαιτείται 

Κρεμμύδια 
(ξηρά) (ALLCE) 

Περονόσπορος 
(Peronospora 

destructor 
PERODE) 

80 - 20-50 Ψεκασμοί φυλλώματος. 
Προληπτικά ή με την 

εμφάνιση των πρώτων 
συμπτωμάτων. 

Από την εμφάνιση του 

4ου φύλλου έως το 
στάδιο όπου τα φύλλα 

του 50% 
των φυτών έχουν 

Μέχρι 3 
εφαρμογές 

με μεσοδιάστημα  7 
ημέρες εφόσον 

απαιτείται 

     πλαγιάσει (BBCH 

14-48) 

 

Φράουλα 

(Υπαίθρου) 

(FRAAN) 

Ωίδιο 

(Podosphaera 

macularis 
SPHRMA) 

80 - 50-80 Ψεκασμοί 

φυλλώματος Από την 

εμφάνιση των πρώτων 
ταξιανθιών έως τη 

δεύτερη 

συγκομιδή που οι 
περισσότεροι καρποί 

έχουν λάβει το τυπικό 
χρώμα (BBCH 51- 

89) 

Μέχρι 3 

εφαρμογές 

με μεσοδιάστημα  7 
ημέρες εφόσον 

απαιτείται 
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Καρότο 

(DAUCS) 

Ωίδιο 
(Erysiphe sp. 

ERYSSP) 
Αλτερνάρια 

(Alternaria 

dauci ALTEDA) 

80-100 - 20-60 Ψεκασμοί φυλλώματος. 
Προληπτικά ή με την 

εμφάνιση των πρώτων 
συμπτωμάτων. 

Από την εμφάνιση του 

6ου πραγματικού φύλλου 
έως ότου η ρίζα φθάσει 

στο τυπικό του μέγεθος 

και μορφή (BBCH 16- 
49) 

Μέχρι 3 
εφαρμογές 

με μεσοδιάστημα  7 

ημέρες εφόσον 

απαιτείται 

 

 
 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
1. Όταν ο κίνδυνος προσβολής είναι μικρός έως μέτριος να χρησιμοποιείται η χαμηλή 

δόση ανά στρέμμα (75 κ.εκ. σκ./στρέμμα) ενώ όταν είναι υψηλός να χρησιμοποιείται 
η υψηλή δόση ανά στρέμμα (100 κ.εκ. σκ./στρέμμα). 

2. Η υψηλή δόση ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού να εφαρμόζεται με τον μικρότερο 

όγκο ψεκαστικού υγρού και η χαμηλή δόση ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού να 

εφαρμόζεται με το μεγαλύτερο όγκο ψεκαστικού υγρού ώστε να μην ξεπερνιέται η 
μέγιστη δόση ανά στρέμμα (100 κ.εκ. σκ./στρέμμα). 

  
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  
Ψεκασμοί φυλλώματος. 

 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ/ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:   

 

 

 

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Αραιώνετε την 
απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μία μικρή ποσότητα νερού αναδεύοντας και 
κατόπιν ρίχνετε το διάλυμα στο ψεκαστικό δοχείο. Συμπληρώνετε με το υπόλοιπο νερό 
αναδεύοντας συνεχώς. 
 

 
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: 
Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το 
βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο 
αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος. 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: 
Τα υλικά συσκευασίας 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 
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περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση 
ενέργειας. 
 

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:  
Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Μπορεί 
να παρατηρηθεί σε μερικές ποικιλίες αμπελιού ένα ελαφρό, διάχυτο κιτρίνισμα των 
φύλλων που βρίσκονται στο στάδιο της γρήγορης ανάπτυξης. Το σύμπτωμα αυτό, που 
παρατηρείται και φυσιολογικά είναι καμία φορά πιο έντονο μετά από ψεκασμό με 
PROMESA. Κρατάει λίγες ημέρες (περίπου μία εβδομάδα) και υποχωρεί μετά, χωρίς 
καμία συνέπεια για το αμπέλι. Δεν συντρέχει λόγος για να ληφθούν μέτρα αν 
παρουσιαστεί. To PROMESA, είναι φυτοτοξικό στις μηλιές. Μην χρησιμοποιείτε το 
PROMESA, για εφαρμογές στις μηλιές ή όταν υπάρχει πιθανότητα το ψεκαστικό νέφος 
να φθάσει σε γειτονική καλλιέργεια μηλιάς. Ψεκαστικά μέσα που είχαν 
χρησιμοποιηθεί για εφαρμογές με το PROMESA, να ξεπλένονται με ιδιαίτερη προσοχή 
πριν χρησιμοποιηθούν σε καλλιέργεια μηλιάς. 

 

 
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:  
-- 
 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ  Ή 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:  
-Μην ψεκάζετε όταν το έδαφος είναι παγωμένο ή ξηρό. 
-Να αποφεύγεται η μεταφορά ψεκαστικών σταγονιδίων σε γειτονικές καλλιέργειες. 
-Προσοχή κατά  την  εφαρμογή  όταν  η  διπλανή  καλλιέργεια  είναι μηλιά, δαμασκηνιά, 
κερασιά. 
Διαχείριση ανθεκτικότητας: 
Το σκεύασμα περιέχει azoxystrobin, ένα μυκητοκτόνο που ανήκει στην ομάδα 11 κατά 
FRAC. 
-Μέγιστος αριθμός εφαρμογών 2-3 ανά καλλιεργητική περίοδο ανάλογα με τις 
καλλιέργειες. 
-Για το μύκητα Uncinula necator επιτρέπονται έως δύο διαδοχικές εφαρμογές με το 
PROMESA. 
-Για το μύκητα Plasmopara viticola επιτρέπεται μία εφαρμογή με το PROMESA ανά 
τρεις εφαρμογές. 
-Εφαρμόστε το PROMESA σε προγράμματα ψεκασμών σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα 
άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης από αυτή των στρομπυλουρινών (Qols) 
με τα οποία δεν εμφανίζεται διασταυρωτή ανθεκτικότητα. 
-Εφαρμόστε το PROMESA προληπτικά και σε πρώιμο στάδιο της ασθένειας, 
αποφεύγετε τις θεραπευτικές εφαρμογές. 

  

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:  
 
 

Πεδίο εφαρμογής 

 

PHI 
(σε ημέρες) 

-Αμπέλι 21 
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-Σκόρδο 

-Κρεμμύδια (ξηρά) 
-Καρότο 

14 

-Αγκινάρα 7 

-Κολοκυθάκια (Υ/Θ) 

-Αγγούρι (Υ/Θ) 
-Πεπόνι (Υ/Θ) 

-Καρπούζι (Υ/Θ) 
-Πιπεριά (Υ/Θ) 

-Τομάτα (Θ) 
-Φράουλα (Υ) 

 
 

3 

-Σπαράγγι 
Μη 

εφαρμόσιμο 
 

 
 

Μέχρις ότου στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα στην ψεκασθείσα φυλλική επιφάνεια. 
 

 
 Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις 

οδηγίες χρήσης. 

 
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να 

διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από κάθε χρήση. 
Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα. 

 
 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ :  

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:  
Παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον, εάν διατηρηθεί στην αρχική του 
συσκευασία σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος. 


