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Περιγραφή σκευάσματος

Δράση στους Νηματώδεις 

Το Vydate® 10 SL είναι ένα επαφής και στομάχου, καρβαμιδικό νηματωδοκτόνο. 
Παγκόσμια είναι εγκεκριμένο σε περισσότερες από 80 χώρες και σε πάνω από 50  
καλλιέργειες, για τον έλεγχο 100 εχθρών και πλέον.

Το Vydate® 10 SL:

• Είναι υγρό. 

• Περιέχει σε ποσοστό 10% (β/ο) τη δραστική ουσία oxamyl,  
που ανήκει στην ομάδα των καρβαμιδικών νηματωδοκτόνων. 

• Στην Ελληνική αγορά είναι διαθέσιμο σε συσκευασίες του 1L και 5L.

Η δράση ενάντια στους νηματώδεις  
επιτυγχάνεται:

• είτε μέσω της κίνησης  
του Vydate® 10 SL στο έδαφος (επαφής) 

• είτε μέσω της διασυστηματικής  
του κίνησης στους ιστούς της ρίζας  
απ΄ όπου τρέφονται οι νηματώδεις  
(στομάχου). 

Κατηγορία και τρόπος δράσης
Το Vydate® 10 SL με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία, είναι αποτελεσματικό 
σε 2 είδη νηματωδών, το Pratylenchus spp. και το Meloidogyne spp.

Στις προτεινόμενες από την ετικέτα  
δόσεις το Vydate® 10 SL δρα  
ως νηματωστατικό διαταράσσοντας: 

• την τροφική δραστηριότητα

• την κίνηση 

• την αναπαραγωγή των νηματωδών

• επίσης, παρεμποδίζει την εκκόλαψη  
των αυγών και κυστών σε αρκετά είδη.



Φάσμα δράσης

Παρατηρήσεις: 
Οι εφαρμογές για την αντιμετώπιση των νηματωδών έχουν 
δευτερεύουσα δράση και σε αλευρώδεις/αφίδες.

*Με την προϋπόθεση εδαφοκάλυψης με αδιαφανές πλαστικό.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΧΘΡΟΣ - 
ΣΤΟΧΟΣ

ΔΟΣΕΙΣ 
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

λίτρα (L)/ στρ.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ   
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ

ΜΕΓΙΣΤΟΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡ/ΓΏΝ  

ΑΝΑ ΚΑΛ/ΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 

Τομάτα,  
Μελιτζάνα  
(Θ & Υ)*

Νηματώδεις  
Meloidogyne sp. 

1 - 2 Στη μεταφύτευση. 1

1
Ξεκινώντας από το πρώτο φύλλο (10-14 ημέρες  
μετά τη μεταφύτευση) με τελευταία εφαρμογή έως 
42 ημέρες μετά τη μεταφύτευση.

 1-3 εφαρμογές  
με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες 

εφόσον απαιτείται

Πιπεριά 

(Θ & Υ)*
Νηματώδεις 
Meloidogyne sp. 

1 - 2 Στη μεταφύτευση. 1

1
Ξεκινώντας από το πρώτο φύλλο  (10-14 ημέρες μετά 
τη μεταφύτευση) με τελευταία εφαρμογή έως 28 
ημέρες  μετά τη μεταφύτευση.

1-2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 
 10-14 ημέρες εφόσον απαιτείται

Αγγούρι  
(Θ & Υ)*

Νηματώδεις  
Meloidogyne sp. 

1 - 2 Στη μεταφύτευση. 1

1
Ξεκινώντας από το πρώτο φύλλο  
(10-14 ημέρες μετά τη μεταφύτευση).

1

Πεπόνι 
Καρπούζι 
(Θ & Υ)*

Νηματώδεις 
Meloidogyne sp. 

1 - 2 Στη μεταφύτευση. 1

1
Ξεκινώντας από το πρώτο φύλλο  
(10-14 ημέρες μετά τη μεταφύτευση).

1

Μπανάνα  
(αγρού)

Νηματώδεις 
Meloidogyne sp. 
Pratylenchus spp.

1
Έως το 50% των τσαμπιών να φτάσει  
το μέγιστο πάχος των φρούτων.

1 - 3

Τρόπος εφαρμογής

Το Vydate® 10 SL διοχετεύεται στο νερό  
ποτίσματος και διανέμεται στο έδαφος  
μέσω του συστήματος στάγδην άρδευσης. 

Εφαρμόζοντας το πλήρες πρόγραμμα ψεκασμών 
ανά καλλιέργεια επιτυγχάνουμε:
• Προστασία των φυτών κατά την ευαίσθητη 

περίοδο της αρχικής ανάπτυξής τους.
• Διατήρηση μιας σταθερής ποσότητας Vydate® 10 SL  

στις ρίζες για το συνεχή έλεγχο νηματωδών
• Καλύτερη προστασία των φυτών καθώς οι εφαρμογές 

ξεκινούν πριν τη εκδήλωση σοβαρών προσβολών.

Για να αποφύγουμε την έκπλυσή του και να εξασφαλίσουμε  
τη σωστή κατανομή γύρω από την ρίζα συνιστάται η εφαρμογή 
του να γίνεται κατά προτίμηση λίγο πριν το τέλος της άρδευσης, 
φροντίζοντας να υπολείπονται 2-3 λεπτά άρδευσης  
με καθαρό νερό ώστε να καθαρίζεται το σύστημα άρδευσης.

Προφίλ κατανομής του Vydate® 10 SL στο έδαφος & γύρω  
από τη ρίζα μετά την εφαρμογή του με στάγδην άρδευση
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Η οριζόντια και κάθετη κατανομή του 
στο έδαφος εξαρτάται από:
•  τον τύπο του εδάφους
•  το ύψος του νερού ποτίσματος
•  το χρόνο εισαγωγής του κατά την άρδευση

NηματωδοκτόνοVydate® 10SL 

Καλλιέργειες Ημέρες
Τομάτα, Μελιτζάνα 28

Πιπεριά 35

Αγγούρι 50

Μπανάνα 7

Πεπόνι, Καρπούζι 50

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή



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.
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ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης. Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής. Επιβλαβές  
για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Περιέχει trisodium  
5-hydroxy-1-(4-sulphophenyl)-4-(4 sulphophenylazo)pyrazole-3-carboxylate.  
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Για να αποφύγετε τους κινδύνους  
για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

Vydate® 10SL Αριθμός έγκρισης κυκλοφορίας (ΑΕΚ): 3.054/4.10.2013

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο φυλλάδιο προορίζονται μόνο για ενημέρωση.
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