ΜΗΛΟΕΙΔΗ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

EΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΣΆΒΒΑΤΟ 24 & ΚΥΡΙΑΚΉ 25 ΑΠΡΙΛΊΟΥ 2021

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΗΛΟΥ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ
ΕΚΤΑΣΕΙΣ

133.000
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
ΕΤΗΣΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

290.000
ΤΟΝΟI

Συνδυαστικές επεμβάσεις φυτοπροστασίας
καλύτερες αποδόσεις, μεγαλύτερη σοδειά
Με αχλάδια και μήλα να βρίσκονται σε ιδιαίτερα ευπαθή στάδια ανάπτυξης για
προσβολές από φυτοπαθογόνα και έντομα, και σε συνδυασμό με τις συχνές
βροχοπτώσεις της φετινής άνοιξης οι παραγωγοί πρέπει να δρουν έγκαιρα
και κατά προτίμηση με συνδυαστικές επεμβάσεις αξιοποιώντας τα ποικίλα
και αποτελεσματικά σκευάσματα της αγοράς. Μια ορθή επέμβαση μπορεί να
διασφαλίσει την καλή απόδοση της φετινής αλλά και της επόμενη χρονιάς.

ffυν πιάσει το νόημα οι παραγωγοί μήλου
ffρακολουθούν τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές, βάζουν περισσότερα στρέμματα
γραμμικών μηλεώνων, τους οποίους εγκαθιστούν με επιμελή γεωπονική στήριξη, και
επενδύουν σε νέες ποικιλίες, οι περισσότερες δίχρωμες, οι Έλληνες παραγωγοί σύμφωνα
με τους ανθρώπους της αγοράς. Φυσικά ο δρόμος για την εμπορική καταξίωση του
εγχώριου προϊόντος είναι μακρύς αλλά ένα ακόμη βήμα θα μπορούσε να γίνει με τη
διαχείριση της νέας σεζόν, που ξεκινά με μηδενικά αποθέματα και πλούσια ανθοφορία.
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ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

ΜΕΛΛΟΝ

ΦΕΡΟΜΟΝΙΚΈΣ
ΠΑΓΊΔΕΣ ΚΑΙ
ΕΓΡΉΓΟΡΣΗ
ΓΙΑ ΚΑΡΠΌΚΑΨΑ
Με τις μηλιές να βρίσκονται στο στάδιο της
ανθοφορίας, οι παραγωγοί και οι γεωπόνοι
προετοιμάζονται για την έλευση του
σοβαρότερου εντομολογικού εχθρού των
μηλοειδών, την καρπόκαψα (Cydia pomonella).
Οι πρώτες σποραδικές συλλήψεις αναφέρονται
ήδη από το δίκτυο παγίδων που παρακολουθείται
από τους αρμόδιους γεωπόνους των
Περιφερειακών Κέντρων Φυτοπροστασίας και
δίνουν σήμα προετοιμασίας στους παραγωγούς.
Η νεαρή προνύμφη ορύσσει στοές στα καρπίδια
και τους καρπούς, οι οποίοι πέφτουν πρόωρα
ή/και είναι ακατάλληλη για εμπορική χρήση. Ο
κίνδυνος για την παραγωγή εξαρτάται από την
πυκνότητα του πληθυσμού και τη δραστηριότητα
του εντόμου καθώς και από την αφθονία των
καρπών. Ιδικά φέτος λόγω των μεγάλων ζημιών
από τους πρόσφατους παγετούς οι παραγωγοί
θα πρέπει να επέμβουν άμεσα έπειτα από
σύσταση των επίκαιρων δελτίων γεωργικών
προειδοποιήσεων. Οι χημικές επεμβάσεις
αποτελούν βασική μέθοδο αντιμετώπισης του
εντόμου και συνήθως αφορούν 2-3 ψεκασμούς
που πραγματοποιούνται με οργανοφωσφορούχα,
καρβαμιδικά και πυρεθροειδή εντομοκτόνα,
10 περίπου ημέρες μετά τις πρώτες συλλήψεις
ενηλίκων, έχουν διάστημα 10-15 ημέρες μεταξύ
τους. Άλλες μέθοδοι είναι η εξόντωση των
αρσενικών (ελκυστική ορμόνη και συνθετικό
πυρεθροειδές) και η παρεμπόδιση συνάντησης
των 2 φύλων (mating disruption). Σε μεγάλους
οπωρώνες (άνω των 10-20 στρεμμάτων), όπου
θα εφαρμοστεί η τελευταία μέθοδος, συνιστάται
να γίνει άμεσα η τοποθέτηση των εξατμιστήρων.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΊ ΨΕΚΑΣΜΟΊ

ΣΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΤΑΛΩΝ
ΚΑΤΆ ΤΗΣ ΨΎΛΛΑΣ ΑΧΛΑΔΙΆΣ
> Έγκαιρη αξιολόγηση πληθυσμού και ολοκληρωμένο πρόγραμμα φυτοπροστασίας
για μέγιστη επιτυχία καταπολέμησης των ασθενειών τώρα την άνοιξη
ΤHΣ ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

Μ

ε δυναμική πληθυσμών που ξεπερνάει το
«κατώφλι» της οικονομικής ζημίας και με γρήγορη
ανάπτυξη ανθεκτικότητας σε χημικά σκευάσματα, η
ψύλλα της αχλαδιάς (Cacopsylla pyri) θεωρείται ένας από
τους σημαντικότερους εχθρούς της αχλαδοκαλλιέργειας
παγκοσμίως, απειλώντας την παραγωγή τόσο των
νωπών όσο και των βιομηχανικών αχλαδιών. Με το
μέγιστο των ωοτοκιών να έχει καταγραφεί τον Μάρτιο,
το έντομο βρίσκεται στο στάδιο (5ο) της προνύμφης
η οποία, μαζί με τα ακμαία μυζούν τον χυμό φύλλων,
βλαστών και καρπών, εξασθενώντας τα δέντρα, ενώ
τα μελιτώδη απεκκρίματά τους ευνοούν την κάλυψη
των φυτικών οργάνων με τον μύκητα της καπνιάς που
οδηγεί σε μείωση της φωτοσύνθεσης και σε ποιοτική
υποτίμηση των καρπών. Παράλληλα, το έντομο είναι
φορέας μυκοπλάσματος που συνδέεται με την ασθένεια
της παρακμής της αχλαδιάς και προκαλεί συμπτώματα
αποπληξίας στα δέντρα. Λόγω της δύσκολης
αντιμετώπισής του εντόμου, οι γεωπόνοι συνιστούν
σχεδιασμό και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου
προγράμματος διαχείρισης με συνδυασμό χημικών
επεμβάσεων και αξιοποίηση των φυσικών εχθρών.

Πρώτα ίχνη ακμαίων ψύλλας

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι προσβολές από το έντομο
στις αχλαδιές που βρίσκονται στο στάδιο της πτώσης
των πετάλων-καρπόδεση, με τους γεωπόνους από τα
Περιφερειακά Κέντρα Φυτοπροστασίας Θεσσαλονίκης
και Ηρακλείου να αναφέρουν ότι σε δειγματοληπτικούς

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΤΗΣ ΨΥΛΛΑΣ
ΑΧΛΑ∆ΙΑΣ

Οι πρώτες σποραδικές συλλήψεις καρπόκαψας
αναφέρονται ήδη από το δίκτυο παγίδων.

ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, διαπιστώθηκαν
προνύμφες τελευταίων σταδίων και ακμαία. Για να
αποφευχθούν άσκοπες επεμβάσεις οι γεωπόνοι
συστήνουν στους παραγωγούς να πραγματοποιούν και
ατομικούς, συμπληρωματικούς ελέγχους ανά αγρό, σε 25
τυχαία δέντρα (1 ταξιανθία/δέντρο) και να προβαίνουν σε
θεραπευτικούς ψεκασμούς, με κατάλληλα εντομοκτόνα,
όταν διαπιστωθεί παρουσία προνυμφών ή αυγών σε
περισσότερο από 5% των ανθοδεσμών. Τον δεύτερο
κατά σειρά ψεκασμό της καλλιεργητικής περιόδου
μπορούν να διαδεχθούν μια-δύο συμπληρωματικές
επεμβάσεις με ουσία μιμητική της νεανικής ορμόνης
των εντόμων (όπως το fenoxycarb) ή με παρεμποδιστική
έκδυσης (όπως το methoprene), με τον τρίτο ψεκασμό
να μπορεί να συνδυαστεί με τον τέταρτο και με την
καταπολέμηση της καρπόκαψας. Η συνδιασμένη χρήση
λαδιού και πυρεθρινοειδούς μπορεί να αυξήσει την
αποτελεσματικότητα της επέμβασης ακόμα και στο 98%.
Γενικά τα λάδια αυξάνουν την αποτελεσματικότητα των
εντομοκτόνων και μειώνουν την πιθανότητα ανάπτυξης
ανθεκτικότητας της ψύλλας στα πυρεθροειδή.
Σε περιπτώσεις που ο παραγωγός επιθυμεί να
αξιοποιήσει τοπικούς πληθυσμούς φυσικών εχθρών
της ψύλλας (αρπακτικά είδη όπως τα Anthocoris
nemoralis A. nemorum καθώς και Νευρόπτερα) που
τη θερμή περίοδο μπορούν να φτάσουν σε μεγάλους
αριθμούς, θα πρέπει να αποφεύγεται η εφαρμογή
ψεκασμών μετά τα τέλη Ιουνίου, για να μην ζημιωθούν
αυτοί οι οργανισμοί. Η εισαγωγή με δύο διαδοχικές
εξαπολύσεις 200-250 ατόμων αρπακτικών ανά
στρέμμα είναι εύκολη διαδικασία και μπορεί να γίνει
από τον ίδιο τον παραγωγό.

ΕΠΕΜΒΑΣΗ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ

∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΡΟΝΥΜΦΩΝ
‘Η ΑΥΓΩΝ ΣΕ

ΕΞΑΠΟΛΥΣΕΙΣ

∆ΕΝΤΡΑ

25

>5%

200250

ΜΙΑ ΤΑΞΙΑΝΘΙΑ ΑΝΑ ∆ΕΝΤΡΟ

ΤΩΝ ΑΝΘΟ∆ΕΣΜΩΝ

ΑΤΟΜΩΝ ΑΡΠΑΚΤΙΚΩΝ/ΣΤΡΕΜΜΑ
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ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΥΖΙΚΛΆΔΙΟ ΜΗΛΙΆΣ

ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
> Η BASF συστήνει το προϊόν επαφής Delan® 70WG, και τα δύο καινοτόμα δραστικά Xemium® και Revysol®

T

ο φουζικλάδιο της μηλιάς
(παθογόνο, ο ασκομύκητας Venturia
inaequalis) αποτελεί την πιο συχνή
και καταστροφική μυκητολογική
ασθένεια των μήλων, παγκοσμίως.
Διαχειμάζει σε πεσμένα φύλλα ή
προβεβλημένους καρπούς της
προηγούμενης χρονιάς , απ’ όπου
την άνοιξη ελευθερώνονται τα
πρωτογενή μολύσματα με τη μορφή
των εγγενών ασκοσπορίων που
προσβάλλουν την νεαρή βλάστηση,
ήδη από την εμφάνιση της πράσινης
κορυφής.
Γι’ αυτό το λόγο, η προστασία
των δένδρων πρέπει να ξεκινά
από πολύ νωρίς για την αποφυγή
εγκατάστασης των παθογόνων και
να συνεχίζεται συστηματικά μέσα στο
καλοκαίρι και μέχρι τη συγκομιδή,
για να αποφεύγεται η διάδοση
της ασθένειας με τα δευτερογενή
μολύσματα (αγενή κονίδια). Το
φουζικλάδιο ευνοείται απο υγρές
και βροχερές συνθήκες την άνοιξη
οπότε και εγκαθίσταται στα νεαρά
φύλλα και τα ανθοφόρα όργανα, και
κατόπιν στους καρπούς.
Η BASF με μακρά παράδοση
στη φυτοπροστασία του μήλου,
κατανοεί τη δυσκολία της
διαχείρισης της συγκεκριμένης
ασθένειας αλλά και τις σοβαρές
συνέπειες που μπορεί να

καταπολέμηση της σημαντικής
ασθένειας του φουζικλαδίου.

προκαλέσει. Για αυτό το λόγο εδώ
και χρόνια, η BASF αναπτύσσει και
συνεχώς βελτιώνει ένα υψηλών
προδιαγραφών χαρτοφυλάκιο για
την πρόληψη και αντιμετώπιση του
φουζικλαδίου.
Από τα πρώτα κιόλας στάδια της
καλλιέργειας συστήνει το Delan®
70WG μια διαχρονική και αξιόπιστη
λύση για τους μηλοπαραγωγούς σε
όλον τον κόσμο. Το Delan® 70WG
έχει εδραιωθεί στα προγράμματα
ψεκασμού και ο παραγωγός το
εμπιστεύεται απόλυτα για το σωστό
ξεκίνημα της καλλιεργητικής του
σεζόν. Η οικογένεια του Delan®
συμπληρώνεται με το Delan® Pro,
με το μοναδικό συνδυασμό του
καταξιωμένου dithianon και των
διασυστηματικών ιδιοτήτων του
φωσφονικού οξέος. Tο Delan® Pro
δρα στην επιφάνεια αλλά και στο
εσωτερικό του φύλλου και συνήθως
προτιμάται στους ανοιξιάτικους και
καλοκαιρινούς ψεκασμούς. Στην
προσπάθειά για ολοκληρωμένη

διαχείριση της καλλιέργειας, η BASF
πριν από μερικά χρόνια έφερε
στην αγορά το Xemium®, ένα νέας
γενιάς διασυστηματικό καρβοξαμίδιο
που βρίσκεται στο Sercadis®, το
οποίο ξεχωρίζει για την προληπτική
και θεραπευτική του δράση στο
φουζικλάδιο.
Τέλος, τη φετινή σεζόν η εταιρεία
σχεδίασε και προσφέρει μια νέα
μοναδική τριαζόλη το Revysol®.
Η διαφορά του Revysol® από τις
υπόλοιπες κλασικές τριαζόλες
βασίζεται στη διαφορετική δομή
και στερεοδιάταξη του δραστικού
μορίου στο χώρο. Για τη φετινή
καλλιεργητική σεζόν η νέα
τριαζόλη, με το εμπορικό όνομα
Revyona®, αναμένεται να
φέρει «επανάσταση» στην

Για τη BASF, η έγκαιρη και σωστή
αντιμετώπιση του φουζικλαδίου
αποτελεί πρωταρχικό στόχο. Διαθέτει
ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο για τη
διαχείριση της ασθένειας, με το
προϊόν επαφής, Delan® 70WG, και
δύο καινοτόμα δραστικά τελευταίας
γενιάς, Xemium® και Revysol®.
Η εμπειρία και η τεχνική γνώση
της ομάδας της BASF, μπορούν να
προσφέρουν μια ολοκληρωμένη
πρόταση για την αντιμετώπιση του
φουζικλαδίου και να προστατεύσουν
την καλλιέργεια του παραγωγού.
Ελένη Καρούσου,
Γεωπόνος και υπεύθυνη
για τη δενδροκομία
ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να
χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα
την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν
από κάθε χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και
σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα. Τηλ. Κέντρου
Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Περισσότερες πληροφορίες: www.agro.basf.gr
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ΟΙ ΙΔΑΝΙΚΈΣ ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΟΥ ΟΠΩΡΏΝΑ
> Διπλά διασυστηματικός έλεγχος των εχθρών με το Movento και προστασία παντός καιρού από μύκητες με το Luna Care

Τ

εμπεριέχεται στο προϊόν Aliette.
Η αλληλοσυμπλήρωση και συνέργεια
των δύο ενεργών συστατικών του Luna
Care, καθώς και η τεχνολογική εξέλιξή
του βασισμένη σε υψηλή τεχνογνωσία
και εξειδίκευση, οδηγούν στο να κερδίζει
συνεχώς την εμπιστοσύνη όλων των
εμπλεκομένων με την παραγωγή των
μηλοειδών.

ο Movento περιέχει την καινοτόμο
δραστική ουσία Spirotetramat,
σπιροκυκλικό παράγωγο από την
ομάδα των Τετραμικών Οξέων με
νέο τρόπο δράσης (παρεμποδιστής
βιοσύνθεσης λιπιδίων). Ιδιαίτερο
και καινοτόμο χαρακτηριστικό
του Movento αποτελεί η πλήρης

LUNA CARE

Για προστασία παντός καιρού

Το Luna Care είναι ένα νέο
μυκητοκτόνο που απευθύνεται σε όλους
τους παραγωγούς μηλιάς και αχλαδιάς

LUNA CARE: ΦΆΣΜΑ ΔΡΆΣΗΣ
Είναι ευρύ και καλύπτει τις σημαντικότερες ανάγκες
του σύγχρονου παραγωγού μηλειδών.
Πιο συγκεκριμένα:
●Μ
 ηλιά:

Φουζικλάδιο, ωίδιο, βακτηρίωση
(Pseudomonas syringae pv. syringae)

●Α
 χλαδιά:

που αναζητούν αποτελεσματικές και
ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας από
μύκητες και βακτήρια, απαλλάσσοντάς
τους από το πρόβλημα του φουζικλαδίου
με τον πιο εξελιγμένο τρόπο.
Το αποτέλεσμα της έρευνας της Bayer
είναι ένας συνδυασμός ωφελειών
υψηλής αποτελεσματικότητας
διάρκεια προστασίας ακόμη και στις
δυσκολότερες καιρικές συνθήκες
επιφέροντας ασφάλεια επιλογής.
Το Luna Care βασίζεται στη βέλτιστη
συνέργεια μεταξύ της δράσης του
Fluopyram, μιας δραστικής ουσίας
που χαρακτηρίζει την οικογένεια των
προϊόντων Luna και που ελέγχει ένα
ευρύ φάσμα μυκητολογικών ασθενειών
και της παραδοσιακής τεχνολογίας
της δραστικής ουσίας Fosetyl-Al που

επαναλαμβάνοντας την εφαρμογή του
Movento 21 ημέρες μετά.
Το Movento είναι εκλεκτικό στα
σημαντικότερα ωφέλιμα αρθρόποδα
και συμβατό με προγράμματα
ολοκληρωμένης αντιμετώπισης.
Επιτρέπει έτσι την ευεργετική δράση
των ωφέλιμων, συμβάλλοντας
στην επιβίωση και ισορροπία των
πληθυσμών τους.

Φουζικλάδιο, στεμφύλιο, ωίδιο, βακτηριακό
κάψιμο (Erwinia amylovora), βακτηρίωση
(Pseudomonas syringae pv. syringae)

▲

διασυστηματική του κίνηση (ανοδική
& καθοδική), προσφέροντας, καθώς
κινείται σε ολόκληρο το δένδρο,
αποτελεσματικό έλεγχο σε κρυμμένους
και δυσεξόντωτους μυζητικούς
εχθρούς, όπως: Πράσινη και Ρόδινη
αφίδα, Ψύλλες, Ματόψειρα, Ψώρα Σαν
Ζοζέ και άλλα Κοκκοειδή. Επιπλέον,
προστατεύει τη νέα βλάστηση που
αναπτύσσεται μετά την εφαρμογή και
μειώνει την ικανότητα των θηλυκών
εντόμων να αναπαραχθούν όπως και
τη βιωσιμότητα των απογόνων τους.
Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στην
εφαρμογή του Movento στο στάδιο
του καρπιδίου, όπου με μία εφαρμογή
μπορούμε να ελέγξουμε όλα τα
ανωτέρω έντομα. Με αυτό τον τρόπο,
εκμεταλλευόμενοι την πολύ καλή
διάρκεια δράσης του προϊόντος,
μπορούμε να αποφύγουμε άλλους
ψεκασμούς επιτυγχάνοντας μείωση
κόστους. Ιδανικά, μπορούμε να
μεγιστοποιήσουμε το όφελος αυτό,

Στάδιο εφαρμογής: Για επιτυχημένη εφαρμογή πρέπει
να χρησιμοποιούμε δόση 200 γρ./100 λίτρα ψεκαστικού
υγρού (με όγκο ψεκαστικού υγρού 50-150 λίτρα/
στρέμμα).
Στη μηλιά εφαρμόζουμε από το στάδιο του καρπιδίου
μέχρι την έναρξη της ωρίμανσης των καρπών και δεν
εφαρμόζεται στις ποικιλίες: Golden, Golden Delicious,
Honey Crunch και όσες προέρχονται από αυτές. Για την
αχλαδιά εφαρμόζουμε από το στάδιο του φουσκώματος των
οφθαλμών μέχρι το στάδιο της ωρίμανσης των καρπών.

H διαφορετικότητα: Το Luna Care
ελέγχει εξαιρετικά το όψιμο φουζικλάδιο
μειώνοντας τα μολύσματα και για την
επόμενη χρονιά. Επίσης, εξασφαλίζει
υψηλή αντοχή στην έκπλυση από
βροχή προσφέροντας τη μεγαλύτερη
διάρκεια δράσης και το μεγαλύτερο
μεσοδιάστημα εφαρμογών ακόμη και
στις πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες,
ενώ αποτελεί και ένα ιδανικό εργαλείο
για τη διαχείριση της ανθεκτικότητας.
Επιπρόσθετα το Luna Care έχει το
μεγαλύτερο φάσμα δράσης όσον αφορά
τους μύκητες που προσβάλουν τα
μηλοειδή, αφού εκτός της εξαιρετικής
του δράσης έναντι του φουζικλαδίου, του
ωιδίου και του στεμφυλίου, συμβάλλει
και στην αντιμετώπιση της βακτηρίωσης
και του βακτηριακού καψίματος.
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ετικέτα ή
έγκριση των προϊόντων

Γιώργος Γαλούσης, Field Activation
Specialist, Τομέας Επιστήμης
Γεωργίας, Bayer Ελλάς
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ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ BANJO 500 SC
Η ΑΞΙΌΠΙΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΉ ΣΤΗ ΜΆΧΗ ΜΕ ΤΟ ΦΟΥΖΙΚΛΆΔΙΟ
> Η Αλφα Γεωργικα Εφόδια προτείνει ένα εξαιρετικό εργαλείο για τον σύγχονο δενδροκόμο

T

ο Banjo 500 SC, είναι ένα πολυδύναμο
μυκητοκτόνο επαφής. Η δραστική του
ουσία fluazinam ανήκει στην ομάδα των
φαινυλοπυριδιναµινών. Δρα δια της επαφής
παρεμποδίζοντας:
1. την βλάστηση των σπορίων,
2. την είσοδο του παθογόνου εντός του φυτού,
3. την παραγωγή σπορίων.
Τα χαρακτηριστικά του Banjo το καθιστούν
εξαιρετικό εργαλείο για τον σύγχρονο δενδροκόμο
στην προσπάθειά του για υψηλή ποιοτικά και
ποσοτικά σοδειά.
● Ισχυρή προστατευτική δράση.
● Μεγάλη διάρκεια δράσης.
● Αντοχή στην έκπλυση.
● Χαμηλού κινδύνου ανάπτυξης ανθεκτικότητας
● δανικό για προγράμματα φυτοπροστασίας
διαχείρισης ανθεκτικότητας

 ριστος έλεγχος του φουζικλαδίου τόσο στα φύλλα
Ά
όσο και στους καρπούς.
● Ευελιξία στην εφαρμογή.
●

Με την προσθήκη του Banjo η ΑΛΦΑ διαθέτει
ένα ολοκληρωμένο πακέτο για την καταπολέμηση
του φουζικλαδίου στις καλλιέργειες της μηλιάς και
της αχλαδιάς. Το Banjo μπορεί να χρησιμοποιηθεί
σε προγράμματα για την καταπολέμηση του
Φουζικλαδίου είτε μόνο του είτε σε συνδυασμούς
με διελασματικά / διασυστηματικά μυκητοκτόνα.
Ο συνδυασμός του με το Embrelia SC, ένα
μυκητοκτόνο με ισχυρή προληπτική και μακράς
διαρκείας δράση στους ψεκασμούς από την άνθηση
και μετά παρέχει εξαιρετική προστασία, δίνοντας
λύσεις ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες.

▲

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑ ΜΗΛΟΕΙΔΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ
> Λύσεις μυκητοκτόνων για την καταπολέμηση φουζικλάδιου, ωιδίου, αλτερνάριας και στεμφύλιου
Προστατευτική και θεραπευτική δράση
Fontelis® 20 SC
Γνώρισε την ευελιξία

μυκηλίου καθώς και την παραγωγή και βλάστηση
των κονιδίων.

Το Fontelis®20 SC είναι προστατευτικό
και θεραπευτικό μυκητοκτόνο της Corteva
Agriscience™ για την καταπολέμηση φουζικλάδιου,
ωιδίου, αλτερνάριας και στεμφύλιου σε μήλο και
αχλάδι.
Το Penthiopyrad, δραστική ουσία που περιέχεται
στο Fontelis®20 SC ανήκει στην χημική ομάδα
των καρβοξαμιδικών μυκητοκτόνων, το οποίο
αναστέλλει την αναπνοή των μυκήτων συνδεόμενο
με το μιτοχονδριακό αναπνευστικό σύμπλεγμα ΙΙ. Ως
αποτέλεσμα το Penthiopyrad σταματά τη βλάστηση
των σπορίων, τη δημιουργία νέων σπορίων και
αναστέλλει την ανάπτυξη του μυκηλίου.
ΑΑΔΑ 60510/24.02.2016

ΑΑΔΑ 60939/03.03.2020

Systhane™ Ultra 45 EW
Η «διασυστηματική» δύναμη
κατά του ωιδίου
Vetavine™ Core
Το ωίδιο σε πρώτο πλάνο
Το Vetavine™ Core είναι το νέο μυκητοκτόνο
επαφής της Corteva Agriscience™ που καταπολεμά
το ωίδιο της μηλιάς, παρέχοντας προστατευτική,
θεραπευτική και εξοντωτική δράση. Η δραστική
ουσία του προϊόντος, Meptyldinocap εμφανίζει
πολυθεσική δράση, στο επίπεδο της κυτταρικής
αναπνοής παρεμποδίζοντας την αύξηση του

Το Systhane™ Ultra 45 EW είναι διασυστηµατικό
μυκητοκτόνο της Corteva Agriscience™ που ανήκει
στην ομάδα των τριαζολών. Έχει προστατευτική και
θεραπευτική δράση ενάντια του ωιδίου σε μηλιά
και αχλαδιά. Η δραστική ουσία του προϊόντος, το
Μyclobutanil, δρα ως αναστολέας της βιοσύνθεσης
των στερολών στους μύκητες.
ΑΑΔΑ 60513/23.2.2016
TM ® Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies.

