Vendetta 37,5/15 SC

Fluazinam 37,5% - Azoxystrobin 15%
(Φλουαζινάμ) - (Αζοξυστρόμπιν)
Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)

Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:
ﬂuazinam 37,5% β/ο, azoxystrobin 15% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 54,3 % β/β
Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά
Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες
Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά
(ΑΑΔΑ): 60567/14.11.2016

10079249,15144256,GREECE

Μυκητοκτόνο για την πατάτα

APIΘMOΣ ΠAPTIΔAΣ /
HMEP. ΠAPAΣKEYHΣ:
βλέπε συσκευασία

Περιεχόμενο:

500

κ.εκ.

Κάτοχος της άδειας: CHEMINOVA A/S,
Thyborønvej 78, DK-7673, Harboøre, Δανία,
Tel: +45 96909690, Fax: +45 96909691
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
FMC Χημικά Ελλάς MEΠΕ
Λ. Συγγρού 348, 17674, Καλλιθέα, Τηλ.: 211 198 3903,
Fax: 211 113 8614, E-mail: Evangelos.Diamantis@fmc.com
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Κατηγορία και τρόπος δράσης:
Το azoxystrobin είναι μυκητοκτόνο με προστατευτική, θεραπευτική και
εξοντωτική δράση. Έχει διασυστηματική και διελασματική δράση που
παρεμποδίζει τη βλάστηση των σπορίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου και την
παραγωγή των σπορίων. Δρα παρεμποδίζοντας την κυτταρική αναπνοή
(κυτόχρωμα bc1) των παθογόνων οργανισμών.
Το ﬂuazinam είναι μυκητοκτόνο με προστατευτική δράση. Παρεμποδίζει την
παραγωγή ενέργειας στα κύτταρα των παθογόνων με δράση στη λειτουργία της
οξειδωτικής φωσφορυλίωσης.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: Ανακινείστε καλά τη φιάλη.
Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση.
Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο
αναδεύοντας. Ξεπλύνετε τη φιάλη και ρίξτε το ξέπλυμα στο ψεκαστικό δοχείο.
Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.
Καθαρισμός ψεκαστήρα: Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του
ψεκαστικού, τρείς (3) φορές με καθαρό νερό.
Συνδυαστικότητα: –

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:
Πεδίο Εφαρμογής: Πατάτα
Στόχος: Περονόσπορος, Αλτερνάρια.
Δόσεις σκευάσματος: 35-50 κ.εκ./στρέμμα (70-250 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού).
Όγκος ψεκ. υγρού: 20-50 λίτρα /στρέμμα.
Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Εφαρμογές που ξεκινούν πριν το κλείσιμο των
γραμμών των φυτών έως το σχηματισμό των κονδύλων (πριν την έναρξη της
ανθοφορίας) και όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των
ασθενειών ή με βάση τις προβλέψεις των Γεωργικών Προειδοποιήσεων όπου
αυτές εφαρμόζονται.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης
παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό στις δόσεις
και καλλιέργειες που συνιστάται και κάτω από τις ελληνικές εδαφοκλιματικές
συνθήκες. =Μερικές ποικιλίες Μηλιάς είναι ευαίσθητες στο Azoxystrobin. =Μην
χρησιμοποιείτε το προϊόν όταν υπάρχει πιθανότητα το ψεκαστικό νέφος να
φθάσει σε γειτονική καλλιέργεια μηλιάς. =Ψεκαστικά μέσα που είχαν
χρησιμοποιηθεί για εφαρμογές με το προϊόν να μη χρησιμοποιηθούν σε
καλλιέργεια μηλιάς.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και
της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με
κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος
Παρατηρήσεις: Να μην ψεκάζετε όταν οι καλλιέργειες δεν είναι εύρωστες.
ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν
προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης,
Διαχείριση ανθεκτικότητας: Χρησιμοποιείστε το προϊόν σε εναλλαγή με εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.
μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης και όχι πάνω από 3 συνεχόμενες Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.
φορές. Μην αυξάνετε τις δόσεις. Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα περισσότερες
φορές σε κάθε καλλιεργητική περίοδο, από αυτές που συνιστάται. Εφαρμόζετε το Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Πατάτα: 14 ημέρες
προϊόν νωρίς, όταν η πίεση της προσβολής είναι μικρή.
Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Στην αρχική
Χρονικό διάστημα ασφαλείας
μεταξύ
εφαρμογής
καιA/S,
της πρόσβασης του του απαραβίαστη συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό (5-30οC), και καλά αεριζόμενο
Κάτοχος
της άδειας:
CHEMINOVA
Thyborønvej
78, DK-7673,
+45 96909690,
ανθρώπου ή των ζώων στην
καλλιέργεια
στηνHarboøre,
οποία Δανία,
έχει Tel:
εφαρμοστεί
το μέρος, διατηρείται σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια.
Fax: το
+45ψεκαστικό
96909691, E-mail:
σκεύασμα: Όταν έχει στεγνώσει
υγρό birgitte.lisby@cheminova.com
πάνω στα φυτά (6 ώρες).
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3 ανά 7 με 14 ημέρες.

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
FMC Χημικά Ελλάς MEΠΕ

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός
φυλλώματος.
Λ. Συγγρού
348, 17674, Καλλιθέα, Τηλ.: 211 198 3903,
Fax: 211 113 8614, E-mail: Evangelos.Diamantis@fmc.com

