Γρήγορη διείσδυση
έντονη κινητικότητα
+ πολύπλευρη δράση

= Υψηλή Προστασία

Impact

®

125 SC

Μυκητοκτόνο
Το Impact® είναι μυκητοκτόνο με τριπλή δράση (διασυστηματική, διελασματική και με ατμούς)
για την πρόληψη, θεραπεία και εξόντωση του φουζικλαδίου και ωιδίου σε μηλιά και αχλαδιά,
καθώς και του ωιδίου στην ροδακινιά.

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.

Impact® 125 SC
Μυκητοκτόνο
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• Γρήγορη απορρόφηση

Διείσδυση

• Αντοχή στην έκπλυση
• Άμεση προστασία
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Κίνηση στο φυτό
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Δράση ατμών

• Φτάνει πολύ γρήγορα στα προσβεβλημένα σημεία ακόμα και στην κάτω
πλευρά των φύλλων (διελασματική δράση)
• Προστατεύει τα φύλλα καθώς εκτπύσσονται
• Αποτελεσματικό πριν και κατά την εξέλιξη της προσβολής

• Απορρόφυση του προϊόντος και από άλλα σημεία πλην της σταγόνας
ψεκασμού
• Ολοκληρωμένη διείσδυση

Δραστική ουσία

Flutriafol 12,5% β/ο

Χημική Ομάδα

Triazoles

Σκεύασμα

125 g/l Flutriafol (SC)

Τρόπος δράσης

παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση εργοστερόλης στη θέση της απομεθυλίωσης του C-14
Δόση εφαρμ.
Δόση εφαρμ.
(κ.εκ/στρέμμα) (κ.εκ/100 λίτρα
max
ψεκ. υγρού)

Όγκος
ψεκ. υγρού
(λίτρα/στρέμ.)

Τρόπος και χρόνος εφαρμογής

PHI*

Καλλιέργειες

Στόχοι

Ροδακινιά

Ωίδιο

25

15 - 25

80 - 150

Ψεκασμοί από το τέλος της άνθησης και όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας.
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Μηλιά
Αχλαδιά

Φουζικλάδιο
Ωίδιο

25

15 - 25

80 - 150

Ψεκασμοί από την πτώση των πετάλων και όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας.
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*PHI = Τελευταία επέµβαση πριν τη συγκοµιδή
Παρατηρήσεις: 1. Το εύρος των δόσεων εξαρτάται από την ένταση της προσβολής.
2. Μην ψεκάζετε όταν τα φυτά είναι σε στρες (χαμηλές θερμοκρασίες, ξηρασία, τροφοπενίες κλπ).
3. Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα πάνω από 2 φορές ανά καλλιεργητική περίοδο.

Είναι επίσης εγκεκριμένο για την καταπολέμηση του ωιδίου σε τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα (υπαίθρου & θερμοκηπίου), φράουλα
(υπαίθρου) και οινοποιήσιμο αμπέλι, καθώς και των ωιδίου, σκωρίωσης, σεπτορίωσης, ελμινθοσπορίωσης και ρυνχοσπορίωσης
σε σιτάρι και κριθάρι.
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