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 FMC Evalio® AgroSystems
 Το Evalio® Agrosystems (Εβάλιο), είναι μία δωρεάν υπηρεσία που υποστηρίζει 
την αειφορική διαχείριση εχθρών σε καλλιέργειες όπως βαμβάκι, τομάτα, 
καπνός, μαρούλι,  καλαμπόκι, αμπέλι, πατάτα & ελαιοκράμβη.  

Μέσω της υπηρεσίας αυτής δίνεται έγκυρη πληροφόρηση σε 
πραγματικό χρόνο ώστε να επιλέγεται το κατάλληλο προϊόν 
και ο χρόνος εφαρμογής του, εφόσον απαιτείται. Το Evalio® 
Agrosystems στην χώρα μας εφαρμόζεται στο βαμβάκι, στην βιο-
μηχανική τομάτα και στο ρεβίθι και σε συνδυασμό με την ανώτερη 
αποτελεσματικότητα των Avaunt®, Coragen® και Altacor® βοηθά 
τους παραγωγούς να πετύχουν βέλτιστο έλεγχο των επιβλαβών 
εντόμων αλλά και μεγιστοποίηση παραγωγής και ποιότητας στην 
καλλιέργειά τους. 

Επικοινωνήστε με την FMC εάν θέλετε να συμμετάσχετε στο πρό-
γραμμα. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
 Για την 1η γενιά του πράσινου σκου-
ληκιού στο βαμβάκι (γενιά Ιουνίου), η 
FMC προτείνει 1 εφαρμογή Avaunt® 
όταν δούμε τις νεαρές προνύμφες στο 
χωράφι. 

Για τη 2η και πιο επικίνδυνη γενιά (τέλη 
Ιουλίου έως μέσα Αυγούστου) συνιστά-
ται η χρήση του Coragen® μόλις παρα-
τηρηθούν οι πρώτες προνύμφες στα 
νεαρά φύλλα και πριν αυτές προκαλέ-
σουν ζημιές στους καρπούς. 

Επαναληπτικός ψεκασμός μετά από 
10-12 ημέρες χρειάζεται μόνο σε περι-
πτώσεις συνεχούς υψηλής πίεσης προ-
σβολής.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ.  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.

ΠΕΡΑΣΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΕ
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Η συνολική πρόταση της FMC για το πράσινο σκουλήκι του βαμβακιού υπόσχεται υψηλή αποτελε-
σματικότητα, διαχείριση ανθεκτικότητας, σεβασμό ωφέλιμων και περιβάλλοντος, οικονομικότητα και 
αυξημένη πρόσοδο.
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AVAUNT® & CORAGEN® ΣΤΟ ΒΑΜΒAΚΙ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙA
Τα Avaunt® & Coragen® (Αβάντ & Κόρατζεν) είναι νέας γενιάς εντομοκτόνα με σύγχρονο τοξικολογικό και 
περιβαλλοντικό προφίλ. Τα δύο αυτά προϊόντα σε συνδυασμό με την υπηρεσία Evalio® Agrosystems (Εβάλιο) 
αποτελούν την ολοκληρωμένη πρόταση της FMC για την διαχείριση του πράσινου σκουληκιού.
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ
  Τα Avaunt® & Coragen® (Αβάντ & Κόρατζεν) περιέχουν δραστικές ουσίες που ανήκουν σε διαφορετικές χη-
μικές ομάδες με διαφορετικό τρόπο δράσης και είναι αποτελεσματικά ακόμη και σε πληθυσμούς πράσινου 
σκουληκιού ανθεκτικών σε παλαιότερα εντομοκτόνα. 

Η εναλλασσόμενη εφαρμογή τους σε διαφορετικές γενιές ή επί των γε-
νεών του πράσινου σκουληκιού στο βαμβάκι εμποδίζει την ανάπτυξη αν-
θεκτικότητας και διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα τους στο μέλλον.

Ο προτεινόμενος χρόνος εφαρμογής των Avaunt® & Coragen® εκμε-
ταλλεύεται στο μέγιστο βαθμό τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και 
στοχεύει στην αποτελεσματικότητα και οικονομικότητα του προγραμ-
ματος προς όφελος του παραγωγού.

ΚΑΤΑΛΛΗΛOΛΗΤΑ ΤΩΝ AVAUNT® & CORAGEN® 
ΑΝAΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙA
Εφαρμόζοντας το Avaunt® (Αβάντ) στην 1η γενιά εκμεταλλευόμαστε τη σταθερότητα της δράσης του σε όλα 
τα στάδια των προνυμφών ακόμα και με υψηλές θερμοκρασίες. 

Το μικρό μέγεθος των φυτών την περίοδο αυτή ευνοεί προϊόντα όπως το Avaunt® που απαιτούν καλή κά-
λυψη του φυτού με το ψεκαστικό διάλυμα. Εν συνεχεία, με την εφαρμογή του Coragen® (Κόρατζεν) κατά την 
έναρξη της εκκόλαψης των 
αυγών της 2ης γενιάς, εκ-
μεταλλευόμαστε την «πο-
λύπλευρη» δράση του στα 
διάφορα στάδια ανάπτυξης 
των εντόμων (ακμαία, αυγά 
και προνύμφες). 

Επιπλέον, επωφελούμαστε 
από τη δράση των ωφέ-
λιμων εντόμων καθώς το 
Coragen® είναι σχετικά 
ασφαλές στα περισσότερα 
από αυτά. 

Ειδικά για τις μέλισσες η 
εφαρμογή του νωρίς το 
πρωί ή αργά το απόγευμα 
και σύμφωνα με τις ανα-
γραφόμενες στην ετικέτα 
οδηγίες, δεν επηρεάζει τη 
συμπεριφορά τους.
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Το Avaunt® (Αβάντ) διαθέτει τα ακόλουθα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά • Αποτελεσματικότητα σε όλα τα προνυμ-
φικά στάδια των λεπιδοπτέρων που καταπολεμά • Μεγάλη φωτοσταθερότητα με αποτέλεσμα να διατηρεί την 
υψηλή του δράση ακόμα και σε υψηλές θερμοκρασίες • Προσκολλάται ισχυρά στην επιφάνεια των φυτών και 
δεν απαιτείται επανάληψη του ψεκασμού σε περίπτωση βροχής ή ποτίσματος δύο ώρες μετά την εφαρμογή του. 

Το Coragen® (Κόρατζεν) συνδυάζει ένα πλήθος ιδιοτήτων όπως • Υψηλή αποτελεσματικότητα που δεν επη-
ρεάζεται από αντίξοες συνθήκες θερμοκρασίας και έντασης φωτός • Δράση σε προνύμφες, αυγά αλλά και 
επίδραση στα ακμαία σύμφωνα με νεότερα δεδομένα • Άμεση προστασία της καλλιέργειας μετά την εφαρ-
μογή • Σημαντική αντοχή στην έκπλυση από τη βροχή.

*Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή

chlorantraniliprole 20% β/o (rynaxypyr®) indoxacarb 15% β/ο

SC - Συμπυκνωμένο εναιώρημα EC - Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο 

Πλαστικές φιάλες 200 & 500ml Πλαστικές φιάλες 1 λίτρου

20 κ.εκ./στρ. 25 κ.εκ./στρ. 

Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα Πράσινο σκουλήκι

21 ημέρες 14 ημέρες

2, με μεσοδιάστημα 10-12 ημερών 3, με μεσοδιάστημα 10-14 ημερών

Μόλις παρατηρηθούν οι πρώτες προνύμφες στα νεαρά φύλλα και πριν αυτές 
προκαλέσουν ζημιές στους καρπούς.

Μήλο, Αχλάδι, Ροδάκινο, Νεκταρίνι, 
Δαμάσκηνο, Βερίκοκο, Πορτοκάλι, 
Μανταρίνι, Λεμόνι, Σατσούμα, Γκρέιπ 
φρουτ, Καρυδιά, Καστανιά, Αμυγδαλιά, 
Αμπέλι, Πατάτα, Καλαμπόκι & Γλυκό 
Καλαμπόκι, Καπνός & Κυδωνιά

Αμπέλι οινοποιήσιμο, Βιομηχανική 
Ντομάτα, Μπρόκολο, Λάχανο, 
Κουνουπίδι.

 Δραστική ουσία

Coragen® Avaunt®

 Τυποποίηση

 Συσκευασία

Δόση εφαρμογής

Στόχοι

PHI*

Aρ. εφαρμογών

Χρόνος εφαρμ.

Άλλες χρήσεις

FMC AVAUNT & CORAGEN LEAFLET MAY 2019.indd   3-4 24/04/2019   16:42


