ΜΟΝΑΔΙΚΟ
ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΊΟ

Oxamyl
Καρβαμιδικό νηματωδοκτόνο, επαφής και στομάχου, φυλλώματος και εδάφους,
με διπλή δράση (ανοδική και καθοδική), προϊόν έρευνας της Du Pont.

Τρόπος δράσης

Electrical
impulse

Το oxamyl αναστέλλει τη δράση του ενζύμου που είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά των
νευρικών ερεθισμάτων στο μετασυναπτικό νεύρο, την ακετυλοχολινεστεράση, με αποτέλεσμα
υπερδραστηριότητα, αποσυντονισμό, σπασμούς, παράλυση και τελικά τον θάνατο των νηματωδών.

Κύρια χαρακτηριστικά
Δράση του oxamyl στην
ακετυλοχολινεστεράση (Achase)
•
•
•
•

΄Αριστη αποτελεσματικότητα στους νηματώδεις.
Μεγάλης διάρκειας προστατευτική δράση.
Δεν χρειάζεται βροχή ή άρδευση.
Electrical
impulse
Δεν επηρεάζει τα ωφέλιμα έντομα
(εφαρμογή στο έδαφος).
• Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται
σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.
Post-synaptic
nerve
• Δεν αφήνει υπολείμματα στα συγκομιζόμενα
ACh
προϊόντα και στα προϊόντα μεταποίησης.
AChase
• Ιδανικό για προγράμματα ολοκληρωμένης
Inactivated ACh
καταπολέμησης (IPM) και διαχείρισης (ICM).

Vydate® MAX

Nηματωδοκτόνο

Vydate® MAX
Ένα προϊόν για την καταπολέμηση των νηματωδών (κυστονηματωδών, εξοιδηματικών και ελεύθερων).

Σύνθεση, Μορφή
Το Vydate® Max διατίθεται σε μορφή κόκκων προσφέροντας ασφάλεια και ευκολία στον χρήστη
(δεν δημιουργεί σκόνη, δεν περιέχει διαλύτες, μένει σταθερό κατά την αποθήκευση).
ΚΑΛΛΙΈΡΓΕΙΕΣ

ΣΤΌΧΟΣ

ΧΡΌΝΟΣ
ΔΌΣΕΙΣ
ΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ

ΜΈΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΌΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ / ΈΤΟΣ

κιλά/στρ.

Πατάτα
Πρώιμη Πατάτα
Καρότο
Μελιτζάνα, Τομάτα
(Θερμοκηπίου και υπαίθρου
με την προϋπόθεση εδαφοκάλυψης
με αδιαφανές πλαστικό)

Νηματώδεις
Heterodera sp.
Globotera sp.

4 - 5,5

Νηματώδεις

2,5

Meloidogyne sp.

Νηματώδεις

4,5 - 5,5

Meloidogyne sp.

3

Σκόρπισμα σ’ ολόκληρη την επιφάνεια
πριν τη μεταφύτευση και μετά
ενσωμάτωση σε βάθος 10 εκ.

1

Εφαρμογή σε λωρίδες ή στο αυλάκι
κατά τη μεταφύτευση.

1

Σκόρπισμα σ’ ολόκληρη την επιφάνεια
πριν τη μεταφύτευση και μετά
ενσωμάτωση σε βάθος 10 εκ.
Εφαρμογή σε λωρίδες ή στο αυλάκι.

Παρατηρήσεις:

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

1) H oμοιόμορφη κατανομή των κόκκων στο επιφανειακό

Φυτικά προϊόντα

Hμέρες

Πρώιμη Πατάτα
Καρότο
Λοιπές καλλιέργειες

84
75

στρώμα του εδάφους έως 10 εκ. είναι απαραίτητη για να
εξασφαλιστεί το κατάλληλο επίπεδο ελέγχου των νηματωδών.
2) Οι μεγαλύτερες δόσεις του εύρους να χρησιμοποιούνται
σε βαριά εδάφη ή σε περιπτώσεις βαριάς προσβολής.

Μη εφαρμόσιμο

Συσκευασία: Χάρτινο κουτί 10 κιλών

3 καλοί λόγοι για να επιλέξετε το Vydate® Max
1.
•
•
•
•

Για τον τρόπο δράσης του
Δρα διασυστηματικά.
Έχει μεγάλη υπολειμματική διάρκεια (7 εβδομάδες).
Δεν χρειάζεται άρδευση ή βροχή για να δράσει.
Αυξάνει την παραγωγή ακόμα και όταν δεν υπάρχει
προσβολή γιατί αυξάνει την φωτοσύνθεση
και καθυστερεί τη γήρανση των φυτών.

2. Για την ασφάλεια που παρέχει
• Στο χρήστη
• Στις καλλιέργειες
3. Για τη συμβατότητά του
με προγράμματα IPM/IC

Τρόπος εφαρμογής

Φάσμα δράσης

Διασκορπισμός σε όλη την επιφάνεια του
εδάφους και ενσωμάτωση σε βάθος 10 cm
ή στη γραμμή σποράς ή στην αυλακιά.

Το oxamyl καταπολεμά κυστονηματώδεις,
εξοιδηματικούς και ελεύθερους νηματώδεις.

1

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης. Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής.
Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Για να αποφύγετε
τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
Vydate® MAX Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 3070/ 06.02.2020
Οι πληροφορίες που περιέχονται στο φυλλάδιο προορίζονται μόνο για ενημέρωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο.
Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν
πριν τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Φεβρουάριος 2021

TM ® Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies. © 2021 Corteva

CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Ύδρας 2 & Λ. Κηφισίας 280
152 32 Χαλάνδρι
T: 210 6889717 | www.corteva.gr

