
•Πρωτοπορία
         •Tεχνολογία
                  •Aποτέλεσμα



Γαλακτωματοποιήσιμο λάδι σε νερό (EW)

Λάδι + 
Δραστική

ουσία

Lamellar coating

150 to 200nm

Νερό

Πλεονεκτήματα νέας τεχνολογίας

✓ Πολύ καλή αποτελεσματικότητα
✓ Εξαιρετική σταθερότητα
✓ Πολύ καλή διαλυτότητα
✓ Μικρό μέγεθος σταγόνας δραστικής ουσίας
✓ Σύνθεση με βάση το νερό
✓ Χαμηλή περιεκτικότητα οργανικών διαλυτών
✓ Χαμηλό ιξώδες
✓ Ήπια οσμή

Το Systhane Ecozome 45EW είναι 
διασυστηματικό μυκητοκτόνο που ανήκει 

στην ομάδα των τριαζολών. Δρα ως 
αναστολέας της βιοσύνθεσης των στερολών 

στους μύκητες. Έχει προστατευτική και 
θεραπευτική δράση. 

Το Systhane Ecozome 45EW στηρίζεται 
στη νέα τεχνολογία Ecozome, που 

αναπτύχθηκε απο την Dow AgroSciences. 
Η δραστική ουσία σταθεροποιείται μέσα 

σε σταγόνες μεσαίου μεγέθους 150-
200nm. Κάθε σταγόνα περιβάλλεται απο 

φολιδωτό περίβλημα, παρόμοιο με τις 
βιολογικές μεμβράνες. Οι σταγόνες ελαίου 

διασπείρονται σε νερό για την παρασκευή 
του τελικού σκευάσματος.



Φάσμα δράσης

Πεδίο εφαρμογής Στόχος
Δόση: κ.εκ. ανά 
100 λίτρα νερό

Τρόπος & χρόνος 
εφαρμογής

Μέγιστος αριθμός 
εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική περίοδο

Μηλιά, αχλαδιά Ωίδιο (Podosphaera leucotricha) 125

καθολικός ψεκασμός 
φυλλώματος με 
την εμφάνιση της 
ασθένειας

μέχρι 3 εφαρμογές με 
μεσοδιάστημα 10 ημέρες 
εφόσον απαιτείται

Ροδακινιά, νεκτα-
ρινιά, βερικοκιά, 
δαμασκηνιά

Ωίδιο (Sphaerotheca pannosa
Μονίλια Monilia sp)

130
μέχρι 2 εφαρμογές με 
μεσοδιάστημα 10 ημέρες 
εφόσον απαιτείται

Αμπέλι
(επιτραπέζιο, οινοποιήσιμο)

Ωίδιο (Uncinula necator)
Μαύρη σήψη
(Guignardia bidwellii)

125
μέχρι 3 εφαρμογές με 
μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες 
εφόσον απαιτείται

Τομάτα, μελιτζάνα, 
πιπεριά (θερμοκηπίου)

Ωίδιο (Leveillula taurica)

165

μέχρι 3 εφαρμογές με 
μεσοδιάστημα 8 ημέρες 
εφόσον απαιτείται

Τομάτα, μελιτζάνα
(υπαίθρου)

Ωίδιο (Leveillula taurica)
καθολικός ψεκασμός 
φυλλώματος

1 εφαρμογή
Πεπονιά, καρπουζιά 
(υπαίθρου)

Ωίδιο (Erysiphe cichoracearum
Sphaerotheca fuligenia)

Αγγουριά, αγγουράκι 
(Gherkin), κολοκύθα, 
κολοκυθακι 
(θερμοκηπίου)

Ωίδιο (Erysiphe cichoracearum
Sphaerotheca fuligenia)

καθολικός ψεκασμός 
φυλλώματος με 
την εμφάνιση της 
ασθένειας

μέχρι 3 εφαρμογές με 
μεσοδιάστημα 8 ημέρες 
εφόσον απαιτείται

Φράουλες
(υπαίθρου, θερμοκηπίου)

Ωίδιο (Sphaerotheca macularis) 130

καθολικός ψεκασμός 
φυλλώματος από την 
περίοδο της άνθησης 
και μετά

μέχρι 3 εφαρμογές με 
μεσοδιάστημα 7 ημέρες 
εφόσον απαιτείται

Καρυδιά, φουντουκιά
Ανθράκωση (Gnomonia 
leptostyla)

100-330

καθολικός ψεκασμός 
φυλλώματος με 
την εμφάνιση της 
ασθένειας

μέχρι 3 εφαρμογές με 
μεσοδιάστημα 8 ημέρες 
εφόσον απαιτείται

Καλλωπιστικά δένδρα, 
θάμνοι (φυτώρια)

Ωίδιο Σκωρίαση (Erysiphae spp. 
Puccinia spp. Sphaerotheca spp, 
Drepanopeziza punctiformis.)

165
μέχρι 3 εφαρμογές με 
μεσοδιάστημα 10 ημέρες 
εφόσον απαιτείται

Καλλωπιστικά άνθη 
χρυσάνθεμα, γαρύφαλλα 
τριαντάφυλλα (υπαίθρου, 
θερμοκηπίου)

Ωίδιο Σκωρίαση (Erysiphae spp.
Puccinia spp. Sphaerotheca 
spp., Uromyces spp. Diplocarpon 
rosae)
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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. Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και 

το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Στρατηγική διαχείρισης ανθεκτικότητας 

	 Εφαρμόστε	το	σκεύασμα	προληπτικά	στα	πρώτα	στάδια	 
	 ανάπτυξης	των	ασθενειών	

	 Εφαρμόστε	το	σκεύασμα	σε	εναλλαγή	με	μυκητοκτόνα	 
	 άλλων	ομάδων	με	διαφορετικό	τρόπο	δράσης.	

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή

Καλλιέργειες

Μηλιά, αχλαδιά, αμπέλι 14 ημέρες

Ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά, δαμασκηνιά 7 ημέρες

Τομάτα (υπαίθρου, θερμοκηπίου), μελιτζάνα (υπαίθρου, θερμοκηπίου), 

πιπεριά (θερμοκηπίου), αγγουριά (θερμοκηπίου), 

κολοκυθιά (θερμοκηπίου), φράουλες (υπαίθρου, θερμοκηπίου), 

πεπόνι (υπαίθρου), καρπουζι (υπαίθρου) 

3 ημέρες

Καρυδιά, φουντουκιά 60 ημέρες

Καλλωπιστικά δένδρα, θάμνοι (φυτώρια)
μη εφαρμόσιμο

Καλλωπιστικά άνθη χρυσάνθεμα, γαρύφαλλα, τριαντάφυλλα


