H σωστή επιλογή
για την αποξήρανση
φύλλων & στελεχών
της πατάτας
πριν τη συγκομιδή

Affinity® 6 ME
Ζιζανιοκτόνο-αποξηραντικό

To Affinity® 6 ME με μια ματιά

Αριθμός Άδειας Διάθεσης

8295*

Δραστική ουσία

carfentrazone-ethyl 6% β/ο

Μορφή

ΜΕ (Μικρογαλάκτωμα υδατικής βάσης)

Ομάδα κατά HRAC

E-

Τρόπος δράσης

Παρεμπόδιση του ένζυμου οξειδάση του πρωτοπορφυρογόνου (PPO)

Καλλιέργεια

Πατάτα

Δόση

100 κ.εκ. / στρέμμα

Χρόνος Εφαρμογής

Εφαρμόστε το προϊόν στην πλήρη ωρίμανση των κονδύλων όταν έχει
αρχίσει η διαδικασία γήρανσης της καλλιέργειας.

Τρόπος εφαρμογής

Ψεκασμός κάλυψης με ικανό όγκο νερού ώστε να εξασφαλιστεί
ομοιόμορφη κατανομή και επαρκής διείσδυση του προϊόντος στη
βλάστηση. Η ηλιοφάνεια επιταχύνει τη δράση του.

Τελευταία επέμβαση
πριν τη συγκομιδή

3 ημέρες

Συσκευασία

Φιάλη 1 λίτρου

Μάρτιος 2021

Affinity® 6 ME (Ζιζανιοκτόνο-αποξηραντικό)

Affinity
Ζιζανιοκτόνο-αποξηραντικό

* Kατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά για το διάστημα 15-05-2021 έως 11-09-2021.
Η χρήση του επιτρέπεται μόνο εντός των Π.Ε. Αχαΐας, Φθιώτιδας, Λασιθίου, Ηρακλείου, Σερρών,
Κοζάνης, Αρκαδίας, Ηλείας, Φλώρινας, Βοιωτίας, Δράμας, Κυκλάδων, Καστοριάς και Πέλλας.
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®

6 ME

carfentrazone-ethyl 6% β/ο

Tο Affinity® 6 ME (Αφίνιτι) είναι ένα προϊόν για την αποξήρανση του υπέργειου μέρους της
πατάτας πριν τη συγκομιδή

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.

Affinity® 6 ME

Affinity® 6 ME

Ζιζανιοκτόνο-αποξηραντικό

Ζιζανιοκτόνο-αποξηραντικό

Carfentrazone-ethyl: μια μοναδική δραστική ουσία

Τοποθέτηση

Το carfentrazone-ethyl ανήκει στη χημική ομάδα των τριαζολινονών και δρα παρεμποδίζοντας το ένζυμο
οξειδάση του πρωτοπορφυρογόνου (Protoporphyrogen - oxidase, PPG - O ή PP - O), ενός βασικού ενζύμου για την βιοσύνθεση της πρωτοπορφυρίνης. Με αυτό τον τρόπο, διαταράσσει τις μεμβράνες λιπιδίων
και κυττάρων.

Εφαρμόστε 100 κ.εκ προϊόντος ανά στρέμμα, στην πλήρη ωρίμανση των κονδύλων όταν έχει αρχίσει η
διαδικασία γήρανσης της καλλιέργειας.

Affinity® 6ME 100 κ.εκ./στρέμμα

To carfentrazone-ethyl διακρίνεται για την γρήγορή του δράση, τόσο στα φύλλα όσο και στα στελέχη
της καλλιέργειας.
Τα πρώτα συμπτώματα εμφανίζονται στην καλλιέργεια λίγες μόλις ώρες μετά την εφαρμογή, ενώ η
πλήρης αποτελεσματικότητα εκδηλώνεται μετά από 14 έως 21 ημέρες (ανάλογα με τις επικρατούσες
περιβαλλοντικές συνθήκες, την ποιότητα του ψεκασμού και την ποικιλία της πατάτας).
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Δρα με επαφή, δεν διαθέτει διασυστηματικές ιδιότητες (δεν μετακινείται στο φυτό) και συνεπώς είναι
απόλυτα ασφαλές για τους κονδύλους κάτω από όλες τις κλιματικές συνθήκες.

•Ε
 φαρμόστε το προϊόν κατά προτίμηση το πρωί,
ακόμη και σε ελαφρά υγρή βλάστηση.

Άλλο ένα χαρακτηριστικό που διαθέτει είναι πως η δράση του επηρεάζεται άμεσα από το φως με συνέπεια η εικόνα του προϊόντος να είναι άριστη σε συνθήκες ηλιοφάνειας.

• Μην εφαρμόζετε το προϊόν κατά τη νύχτα.

Affinity® 6 ME: Χαρακτηριστικά - οφέλη από τη χρήση του
• Βοηθά στο "ψήσιμο" του φλοιού των κονδύλων.
• Βοηθά στην καλύτερη συγκομιδή της πατάτας
κάνοντας πιο εύκολη την αποκόλληση των κονδύλων από τους στόλωνες.

• Λιγότερες πιθανότητες για μετάδοση ιώσεων
αργά στην καλλιέργεια.
• Λιγότερες πιθανότητες εμφάνισης όψιμου περονόσπορου.

• Γρήγορη δράση τόσο σε φύλλωμα όσο και σε
στελέχη.

• Δ εν κινείται διασυστηματικά – ασφαλές για
τους κονδύλους.

• Ιδιαίτερα αποτελεσματικό ενάντια στις αναβλαστήσεις.

•Τ
 ελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:
3 ημέρες.

93/408 93/408
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Παρατηρήσεις σχετικά με τη χρήση του

•Σ
 ε περίπτωση που χρειαστεί 2ος ψεκασμός (ποικιλία ζωηρής βλάστησης, αστοχία πρώτου ψεκασμού
κ.α.), εφαρμόστε 100 κ.εκ. προϊόντος ανά στρέμμα,
5-7 ημέρες μετά την πρώτη εφαρμογή
•Α
 ποφύγετε την διασπορά σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος σε όμορες καλλιέργειες.
•Κ
 αθώς το προϊόν είναι επαφής και δεν μετακινείται
στο φυτό, εξασφαλίστε την άριστη κάλυψη της φυτικής μάζας. Μην χρησιμοποιείτε λιγότερα από 30
λίτρα νερού το στρέμμα και διατηρείστε την ταχύτητα του τρακτέρ σας στα 6.5-8 χλμ/ώρα.
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