
Faban®

Το πρώτο µυκητοκτόνο κρυσταλλικής 
τεχνολογίας για την καταπολέµηση 
του φουζικλαδίου

 Αξιόπιστος έλεγχος του φουζικλαδίου σε φύλλα και καρπούς

 Μίγµα δύο δραστικών µε διαφορετικό τρόπο δράσης

 Ισχυρή δράση ανεξάρτητα από τη θερµοκρασία

 Υψηλή αντοχή στην έκπλυση από τη βροχή



Το φουζικλάδιο
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Aνάγκη για φυτοπροστασία

To φουζικλάδιο είναι η σηµαντικότερη ασθένεια των 
µηλοειδών και οφείλεται στους ασκοµύκητες Venturia 
inaequalis (µήλο) και Venturia pyrina (αχλάδι). 
Προκαλεί σοβαρές ζηµιές σε περιοχές µε ψυχρό και 
υγρό καιρό, την άνοιξη και το καλοκαίρι. Η προσβολή 
των δένδρων (ανθέων, φύλλων και καρπών), προκαλεί 
µείωση της παραγόµενης ποσότητας, ποιότητας και 
διατηρησιµότητας των τελικών καρπών. Σε υψηλές 
προσβολές παρατηρείται γενικότερη εξασθένιση 

του φυτικού κεφαλαίου, η οποία προκαλείται έµµεσα 
από τη µείωση της φωτοσυνθετικής επιφάνειας 
των δένδρων. Έτσι λοιπόν, είναι αναγκαία η 
κατάρτιση ενός προγράµµατος φυτοπροστασίας, 
το οποίο θα προλαµβάνει τα µολύσµατα του 
φουζικλαδίου, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο 
εµφάνισης ανθεκτικών στελεχών, µε το µικρότερο 
δυνατό κόστος για τον παραγωγό. 
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Κονιδιοφόρος

Ασκοσπόριο

Ασκός µε
ασκοσπόρια

Κονίδιο

Πεσµένα, νεκρά, 
προσβεβληµένα
φύλλα

Γονιµοποίηση 
των ασκογονίων 
από τα ανθηρίδια

Σχηµατισµός των 
περιθηκίων στα φύλλα

Εκτόξευση των
ασκοσπορίων
στα άνθη

Διείσδυση 
στην εφυµενίδα

Μόλυνση 
του φύλλου

Σχηµατισµός των 
κονιδιοφόρων στο φύλλο

Μεταφορά των κονιδίων
µέσω της υγρασίας

Διείσδυση από 
το βλαστάνων κονίδιο

Μόλυνση
του καρπού 

O κύκλος του φουζικλαδίου 



Περιγραφή του προϊόντος
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Δραστικές ουσίες 250 gr/Lt Pyrimethanil + 250 gr/Lt Dithianon

Μορφή σκευάσµατος Συµπυκνωµένο εναιώρηµα (25/25 SC)

Καλλιέργειες Μηλιά, αχλαδιά

Στόχος Φουζικλάδιο

Δοσολογία 120 κ.εκ. σκευάσµατος ανά στρ.

Αριθµός εφαρµογών 4 ανά καλλιεργητική περίοδο

Μεσοδιάστηµα εφαρµογών Προληπτικές εφαρµογές ανά 8 ηµέρες

PHI 56 ηµέρες

Faban® - Το πρώτο µυκητοκτόνο κρυσταλλικής τεχνολογίας 
για την καταπολέµηση του φουζικλαδίου

To Faban® είναι το νέο µυκητοκτόνο της BASF, το οποίο προσφέρει αποτελεσµατικό 
έλεγχο του φουζικλαδίου των µηλοειδών. Αποτελείται από το συνδυασµό της γνωστής 
δραστικής ουσίας Pyrimethanil και της καταξιωµένης δραστικής ουσίας Dithianon. 
Τα δύο δραστικά συστατικά είναι ενσωµατωµένα σε µια καινοτόµο φόρµουλα που 
ονοµάζεται κρυσταλλική.

Τα δύο συστατικά της κρυσταλλικής φόρµουλας του Faban®

Το 100% του καθαρού
Dithianon προστίθεται
στην κρυσταλλική
φόρµουλα.

Τα 2/3 του ποσοστού 
του καθαρού Pyrimethanil
προστίθενται στην κρυσταλλική
φόρµουλα, ενώ το 1/3 είναι
άµεσα διαθέσιµο για γρήγορη
και άµεση δράση.

Dithianon: 250 gr/Lt

100%

Pyrimethanil: 250 gr/Lt

33%

67%



Τι είναι η κρυσταλλική τεχνολογία του Faban®;
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Η κρυσταλλική τεχνολογία του Faban®

Η µοναδική φόρµουλα του Faban® αποτελείται από µόρια 
κρυσταλλικής µορφής. Κάθε κρύσταλλος σχηµατίζεται από δύο 
δραστικά συστατικά, το Dithianon και το Pyrimethanil και 
παρουσιάζει µία συγκεκριµένη κρυσταλλική δοµή. 
Αυτή η κρυσταλλική δοµή διαθέτει µοναδικές ιδιότητες, 
διαφορετικές από ότι τα δύο συστατικά από µόνα τους. 
Οι ξεχωριστές αυτές νέες ιδιότητες περιλαµβάνουν τη 
διαλυτότητα, τη χηµική σταθερότητα και το χρώµα.

Το Pyrimethanil έχει το χαρακτηριστικό της ταχύτατης αρχικής 
δράσης και άρα γρήγορης αποδόµησης. Έτσι, περιορίζεται η 
χρήση του λόγω της ταχείας απώλειας της δραστικής ουσίας, 
ειδικά µε θερµές καιρικές συνθήκες. Αντίθετα, στην περίπτωση του 
Faban® η κρυσταλλική τεχνολογία µειώνει σηµαντικά την εξάτµιση 
του Pyrimethanil στο περιβάλλον, αφού το αποδεσµεύει σταδιακά.

Το διακριτό σκούρο πράσινο χρώµα του Faban®, αποτελεί ένδειξη 
της παρουσίας της κρυσταλλικής δοµής. Η κρυσταλλική δοµή δε 
σχηµατίζεται µε την απλή ανάµιξη των δύο δραστικών ουσιών. 
Σχηµατίζεται µε µια ειδική διαδικασία όπου παρέχεται ένα ποσοστό 
ενέργειας για το σχηµατισµό των κρυστάλλων. Ύστερα από το 
σχηµατισµό αυτό, οι µεγάλοι κρύσταλλοι υπόκεινται σε άλεση για τη 
διάσπασή τους σε πολύ µικρά σωµατίδια και την παραγωγή ενός 
οµοιογενούς σκευάσµατος.

Στη δοµή του Faban®, το 100% του Dithianon δεσµεύεται 
στην κρυσταλλική φόρµουλα. Το 1/3 του Pyrimethanil 
αφήνεται ελεύθερο για ταχεία θεραπευτική δράση, ενώ τα 
2/3 δεσµεύονται στην κρυσταλλική δοµή για βραδεία 
αποδέσµευση µε την πάροδο του χρόνου.

Επιπλέον, προστέθηκαν σύγχρονοι διαλύτες στην τελική 
φόρµουλα του προϊόντος. Τα έκδοχα αυτά, αυξάνουν τη 
διαλυτότητα του ελευθέρου Pyrimethanil προσφέροντας στο 
Faban® εξαιρετική αρχική δράση.

DithianonPyrimethanil



Πως προστατεύει φύλλα και καρπούς
η κρυσταλλική τεχνολογία;
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Η µοναδική µορφή σκευάσµατος του Faban®

Άµεση δράση

Ασπίδα προστασίας

Η διελασµατική κίνηση

Η ασπίδα προστασίας στα φύλλα

Ο σχηµατισµός της κρυσταλλικής δοµής είναι µία φυσική και 
πλήρως αναστρέψιµη διεργασία. Ύστερα από την εφαρµογή του 
Faban®, οι µικροκρύσταλλοι διαλύονται σε υγρασία και νερό, 
αποδεσµεύοντας Pyrimethanil για εσωτερική άµεση δράση και 
Dithianon για ισχυρή προστασία της εξωτερικής επιφάνειας.

Με την εφαρµογή του Faban®, επιτυγχάνεται ταχύτατος και 
ισχυρός έλεγχος του φουζικλαδίου. Το ελεύθερο 1/3 της 
περιεχόµενης ποσότητας του Pyrimethanil στο Faban®, είναι 
άµεσα διαθέσιµο στο φυτό, προσφέροντας την αναγνωρισµένη  
θεραπευτική του δράση.

Η διελασµατική κατανοµή του εξασφαλίζει αποτελεσµατική 
προστασία εκ των έσω και δεν εκπλύνεται.

Διάρκεια δράσης

Η τάση ατµών του Pyrimethanil µειώνεται κι έτσι το δραστικό συστατικό παραµένει για 
µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα αδιάσπαστο. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να είναι διαθέσιµο 
στο φυτό για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα και να παρατείνεται η διάρκεια προστασίας.

Το Dithianon και τα 2/3 του Pyrimethanil που περιέχονται στην 
κρυσταλλική µορφή, σχηµατίζουν µία σταθερή ασπίδα 
προστασίας στην επιφάνεια των φυτικών ιστών. Και οι δύο 
δραστικές ουσίες αποδεσµεύονται σταδιακά, µε την πάροδο 
του χρόνου και διαλύονται σε υγρασία και νερό έτσι ώστε να 
είναι διαθέσιµα στο φυτό για µεγάλο χρονικό διάστηµα.



Τα οφέλη του Faban®
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Το Faban® µειώνει σηµαντικά την 
εξάτµιση του Pyrimethanil µέσω της 
τάσης ατµών, καθώς το 67% της 
συνολικής ποσότητας δεσµεύεται 
στην κρυσταλλική δοµή και 
απελευθερώνεται σταδιακά.

Μια εβδοµάδα µετά την εφαρµογή 
του Faban®, συνεχίζει να παραµένει 
σχεδόν η ίδια ποσότητα δραστικής 
ουσίας πάνω και µέσα σε φύλλα 
και καρπούς. 

Στο αντίστοιχο µίγµα βυτίου, χωρίς 
την κρυσταλλική τεχνολογία, έχουµε 
απώλεια του 70% του Pyrimethanil 
µετά από 4 ηµέρες και περισσότερο 
από 90% ύστερα από µία εβδοµάδα.

Θεραπευτική δράση

Το Faban® έχει αποδεδειγµένη θεραπευτική δράση κατά του 
φουζικλαδίου. Το εύρος της θεραπευτικής δράσης εξαρτάται 
από την πίεση προσβολής και το µέγεθος της βλαστικής ανάπτυξης.
Η θεραπευτική δράση µπορεί να διαρκέσει έως και 48 ώρες από 
την αρχική προσβολή.

Η θεραπευτική δράση του Faban® έχει ενισχυθεί, µε την προσθήκη 
ειδικών εκδόχων στο σκεύασµα, τα οποία µεταφέρουν το 33% του 
ελεύθερου Pyrimethanil στους φυτικούς ιστούς, µέσω ευδιάλυτων 
µορίων. Σε ελεύθερη µορφή, το Pyrimethanil είναι ικανό να 
καταπολεµήσει άµεσα τα πρωτογενή µολύσµατα του φουζικλαδίου.

Faban®

Μάρτυρας

Δενδρύλλια µηλιάς, ποικιλίας Golden Delicious ψεκάσθηκαν µε Faban® και µε τα προϊόντα 
αναφοράς.Τα φυτά καλλιεργήθηκαν σε θερµοκήπιο, κάτω από ελεγχόµενες συνθήκες (20°C 
ηµερήσια Θ, 16°C κατά τη διάρκεια της νύχτας). Από 3 ώρες έως 8 ηµέρες µετά την εφαρµογή, 
αναλύθηκε η ποσότητα του Pyrimethanil που παρέµενε στα φύλλα (εσωτερικό και επιφάνεια).
(Αποτελέσµατα πειραµάτων που πραγµατοποιήθηκαν από την BASF).

Δενδρύλλια µηλιάς, ποικιλίας Grahams, αφού εµβολιάσθηκαν µε σπόρια V.Inaequalis, 
και καλλιεργήθηκαν υπό ελεγχόµενες συνθήκες (21°C Θερµοκρασία, 60% Σ.Υ.). 
Τα φυτά ψεκάσθηκαν µε το Faban® 2 ηµέρες µετά την τεχνητή µόλυνση. 
Η µέτρηση έγινε 12 ηµέρες µετά την τεχνητή µόλυνση.
(Αποτελέσµατα πειραµάτων που πραγµατοποιήθηκαν από την BASF).

Ανίχνευση του Pyrimethanil στο εσωτερικό και στην επιφάνεια των φύλλων µηλιάς
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7

Το Faban® µπορεί να εφαρµοστεί εξίσου 
αποτελεσµατικά, τόσο σε χαµηλές όσο 
και σε υψηλές θερµοκρασίες. 
Η κρυσταλλική τεχνολογία παρέχει 
άριστη σταθερότητα και για τις δύο 
δραστικές ουσίες, Pyrimethanil και 
Dithianon.

Το Faban® έχει ένα εξαιρετικά ευρύ 
παράθυρο εφαρµογής, από την έκπτυξη 
των οφθαλµών, έως ότου οι καρποί να 
αποκτήσουν το 70% του τελικού τους 
µεγέθους. Έτσι, οι καλλιεργητές 
µηλοειδών επωφελούνται από την 
υψηλής διάρκειας και αξιοπιστίας 
καταπολέµηση του φουζικλαδίου, 
σε φύλλα και καρπούς.

Σε πραγµατικές συνθήκες εφαρµογής, το 
Faban® αποδίδει εξαιρετικά αναφορικά µε 
την αντοχή στην έκπλυση από τη βροχή.
Το Faban® εµφανίζει υψηλή αντοχή στην 
έκπλυση από τη βροχή, η οποία ξεκινά 
τουλάχιστον 3-4 ώρες µετά την 
εφαρµογή του.
Η αντοχή στην έκπλυση ενισχύθηκε µε την 
προσθήκη ειδικών πρόσθετων στο 
σκεύασµα, τα οποία βοηθούν στην ταχεία 
απορρόφηση και οµοιόµορφη κατανοµή 
του στα ψεκασµένα φυτά.
Το ένα µόριο του Faban® είναι το 
Dithianon, το οποίο είναι το συστατικό 
του καταξιωµένου µυκητοκτόνου Delan®. 
Το Dithianon είναι γνωστό για την υψηλή 
αντοχή στην έκπλυση από τη βροχή και 
την αξιόπιστη προστατευτική δράση κατά 
του φουζικλαδίου σε καρπούς και φύλλα.
Έτσι, το Faban® παρέχει εξαιρετική 
προστασία από το φουζικλάδιο ακόµη 
και κατά τις υγρές περιόδους.

Δενδρύλλια µηλιάς ποικιλίας Grahams ψεκάσθηκαν µε Faban® και τα προϊόντα αναφοράς. 
Τα φυτά καλλιεργήθηκαν υπό ελεγχόµενες συνθήκες θερµοκρασίας 30°C. 24 ώρες µετά την 
εφαρµογή, τα φυτά εµβολιάσθηκαν µε σπόρια του V. inaequalis. Μετά από 14 ηµέρες 
καλλιέργειας, υπό συνθήκες ανάπτυξης του µύκητα, πάρθηκαν οι µετρήσεις στα φύλλα.
(Αποτελέσµατα πειραµάτων που πραγµατοποιήθηκαν από την BASF).

Δενδρύλλια µηλιάς ποικιλίας Grahams, ψεκάσθηκαν µε το Faban® και τα προϊόντα αναφοράς. 
3 ώρες µετά την εφαρµογή πραγµατοποιήθηκε προσοµείωση ισχυρής βροχής 20mm για 30 
λεπτά. Τα φυτά καλλιεργήθηκαν υπό ελεγχόµενες συνθήκες (21°C, 70% Σ.Υ.). Μια ηµέρα 
µετά την εφαρµογή, τα φυτά εµβολιάσθηκαν µε σπόρια του V. inaequalis. 19 ηµέρες µετά, 
πάρθηκαν οι µετρήσεις. 
(Αποτελέσµατα πειραµάτων που πραγµατοποιήθηκαν από την BASF).

Έλεγχος του φουζικλαδίου (µε προληπτικές εφαρµογές)
σε θερµοκήπιο, µε καλλιέργεια στους 30° C
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Συνιστώµενη χρήση του Faban®
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To Faban® προσφέρει εξαιρετική προστασία από το φουζικλάδιο…

...προανθικά ...κατά τη διάρκεια της άνθισης ...κατά την ανάπτυξη των καρπών

Περίοδος χρήσης του Faban®

Faban® 120κ.εκ. / στρ.

Λήθαργος Φούσκωµα
οφθαλµών

Πράσινη
κορυφή

Ρόδινη
κορυφή

Άνθιση Καρπόδεση Καρπίδια Διόγκωση
καρπών

Αύξηση Ωρίµανση &
συγκοµιδή



Αποτελέσµατα πειραµατισµού
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Το Faban® προστατεύει φύλλα και καρπούς από το φουζικλάδιο

Έλεγχος του φουζικλαδίου σε φύλλα µηλιάς (Μ.Ο. Ευρωπαικών πειραµάτων) 

Μέσος όρος Ευρωπαϊκών πειραµάτων αγρού (n=15) στις ποικιλίες µηλιάς Bramley, Fuji, Gala, 
Golden Delicious, Jonagold, Jonagored και Starkrimson σε BE, DE, DK, GR, IT και UK. 
Εξετάσθηκε η συχνότητα της προσβολής στα φύλλα. Ο µέσος όρος της συχνότητας 
προσβολής στους αψέκαστους µάρτυρες ήταν 76%.
(Αποτελέσµατα πειραµάτων που πραγµατοποιήθηκαν από την BASF).

Μέσος όρος Ευρωπαϊκών πειραµάτων αγρού (n=14) στις ποικιλίες µηλιάς Bramley, Fuji, Gala, 
Golden Delicious, Jonagold, Jonagored και Starkrimson σε BE, DE, DK, GR, IT και UK. 
Εξετάσθηκε η συχνότητα της προσβολής στους καρπούς. Ο µέσος όρος της συχνότητας 
προσβολής στους αψέκαστους µάρτυρες ήταν 56%.
(Αποτελέσµατα πειραµάτων που πραγµατοποιήθηκαν από την BASF).

Έλεγχος του φουζικλαδίου σε καρπούς µηλιάς (Μ.Ο. Ευρωπαικών πειραµάτων) 
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Faban® Scala® + Delan®
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Στρατηγικές αντιµετώπισης εµφάνισης
ανθεκτικών στελεχών
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Ρίσκο ανάπτυξης ανθεκτικότητας

Στον παρακάτω πίνακα, στην κάθετη στήλη αναγράφονται οι βασικές χηµικές οµάδες µυκητοκτόνων, ενώ στην 
οριζόντια στήλη αναφέρονται οι βασικές ασθένειες των µηλοειδών. Η εφαρµογή της κάθε χηµικής οµάδας σε απλές 
εφαρµογές κατά της αντίστοιχης ασθένειας, µας δίνει το συνδυασµένο ρίσκο ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

(πηγή: Fungicide Resistance Action Commitee Monograph No. 2, by K.J. Brent and D.W. Hollomon, 2007)

Βενζιµιδαζολικά

Δικαρβοξιµιδικά

Φαινυλαµίδια

Στροµπιλουρίνες

Καρβοξαµίδια

Ανιλινοπυριµιδίνες

Τριαζόλες

Φαινυλπυρόλες

Διθειοκαρβαµιδικά

Χαλκοί

Κινόνες

Φθαλµίδια

Ρίσκο ανάπτυξης
ανθεκτικότητας 

Ρίσκο  παθογόνου

3

2

0,5

Υψηλό=3

Μεσαίο=2

Χαµηλό=0,5

Χαµηλό=1

Μύκητες εδάφους
(π.χ. Phytophthora) 

6

4

1

Μεσαίο=2

Μονίλια,
Ωίδιο

9

6

1,5

Υψηλό=3

Φουζικλάδι, Βοτρύτης
Πενικίλλιο

Συνδυασµένο ρίσκο
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Ρίσκο ανάπτυξης ανθεκτικότητας:

Χαµηλό  Μεσαίο  Υψηλό  Πολύ υψηλό

Το φουζικλάδιο θεωρείται παθογόνο µε ιδιαίτερα υψηλό ρίσκο ανάπτυξης ανθεκτικών στελεχών. 
Οι απλές εφαρµογές διασυστηµατικών/ διελασµατικών χηµικών οµάδων προσφέρουν άµεση θεραπευτική 
δράση κατά των πρωτογενών µολυσµάτων. 

Ωστόσο εµπεριέχουν τον κίνδυνο ανάπτυξης ανθεκτικότητας, καθώς στοχεύουν σε ένα σηµείο του 
µύκητα. Αντιθέτως, τα προϊόντα επαφής, όπως το Dithianon (Κινόνες), έχουν χαµηλό ρίσκο λόγω της 
πολυθεσικής δράσης τους. 

Ιδανικά προιόντα για την πρόληψη εµφάνισης ανθεκτικών στελεχών φουζικλαδίου θεωρούνται τα µίγµατα 
ενός διασυστηµατικού/ διελασµατικού κι ενός µυκητοκτόνου επαφής. Ένα τέτοιο προϊόν είναι το Faban® 
25/25 SC.
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Delan

Stroby

Scala

Bellis

Systhane

Maccani

Faban

Polyram

Κινόνες

Στροµπιλουρίνες

Ανιλινοπυριµιδίνες

Καρβοξαµίδια + Στροµπιλουρίνες

Τριαζόλες

Κινόνες + Στροµπιλουρίνες

Κινόνες + Ανιλινοπυριµιδίνες

Διθειοκαρβαµιδικά

M9

11

9

7 +11

3

M9 + 11

M9 + 9

M3

Επαφής

Διελασµατικό/Τοπικά διεισδυτικό

Διασυστηµατικό/Διελασµατικό

Διασυστηµατικό + Διελασµατικό

Διασυστηµατικό

Επαφής + Διελασµατικό

Επαφής + Διελασµατικό

Επαφής

Προϊον Δραστική ουσία Χηµική οµάδα
κωδικός

FRAC
Τρόπος δράσης

Dithianon

Kresoxim Methyl

Pyrimethanil

Boscalid + Pyraclostrobin

Myclobutanil

Dithianon + Pyraclostrobin

Dithianon + Pyrimethanil

Metiram

To χαρτοφυλάκιο της BASF στο φουζικλάδιο

Χρήσιµες συµβουλές πρόληψης φαινοµένων εµφάνισης ανθεκτικότητας

 Μη χρησιµοποιείτε για τη φυτοπροστασία αποκλειστικά ένα προϊόν.
 Περιορίστε τον αριθµό των εφαρµογών ανά σεζόν και ψεκάζετε µόνον όταν είναι απαραίτητο. 
 Αποφεύγετε τη συνεχή και απλή χρήση διασυστηµατικών µυκητοκτόνων, µε εξειδικευµένο τρόπο δράσης. 
 Κάντε εναλλαγή προϊόντων που αποτελούνται από διαφορετικές χηµικές οµάδες (κωδικός FRAC).
 Ακολουθήστε την αναγραφόµενη στην ετικέτα δόση.
 Αποφεύγετε τη θεραπευτική χρήση των προϊόντων.



BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Λεωφ. Μεσογείων 449, 153 43, Αγ. Παρασκευή
Τηλ. κέντρο: 210 68.60.100, Fax: 210 68.60.200
http://www.basf-agro.gr

® Σήµα κατατεθέν της BASF.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιµοποιούνται µε ασφαλή τρόπο. 
Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά µε το προϊόν πριν από τη χρήση. 
Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύµβολα πριν χρησιµοποιήσετε τα προϊόντα. 
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777 

Τα πλεονεκτήµατα από τη χρήση του Faban® 

 Προσφέρει αξιόπιστο έλεγχο του φουζικλαδίου, πριν, κατά τη διάρκεια και µετά την ανθοφορία. 

 Προστατεύει καρπούς και φύλλα ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες, αποδίδοντας εξίσου καλά τόσο 
 σε κρύες και υγρές, όσο και σε ξηροθερµικές συνθήκες.  
 
 Προσφέρει ισχυρή προληπτική και καλή θεραπευτική δράση σε φύλλα & καρπούς.
 
 Αποτελείται από µια καινοτόµο φόρµουλα, υγρής µορφής, µε ευρύ παράθυρο εφαρµογής, 
 για µεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση.

 Προσφέρει προστασία µεγάλης διάρκειας.
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