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Τρόπος εφαρµογής: Ψεκασµός φυλλώµατος.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:
Γεµίστε το δοχείο του ψεκαστικού µηχανήµατος µε νερό µέχρι τη µέση
και βάλτε σε λειτουργία τον αναδευτήρα. Προσθέστε την απαιτούµενη
ποσότητα σκευάσµατος κατευθείαν στο ψεκαστικό υπό συνεχή ανάδευση
και συµπληρώστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.
Συνιστάται η ανάδευση να συνεχίζεται και κατά τη διάρκεια του
ψεκασµού.
Συνδυαστικότητα: ∆εν συνδυάζεται µε σκευάσµατα αλκαλικής
αντίδρασης.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού
προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά συσκευασίας (σακούλες), µαζί
µε τα κουτιά αφού καταστραφούν προηγουµένως µε σκίσιµο, για τη
διασφάλιση της µη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σηµεία
συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
Κατηγορία και τρόπος Μίγµα δύο µυκητοκτόνων, ενός τοπικά διασυστηµατικού
(cymoxanil) και ενός επαφής (mancozeb) µε προληπτική και
δράσης:
θεραπευτική δράση.

5.1 Φάσµα δράσης
∆όσεις

Πεδίο
Εφαρµογής

Ασθένειες

γρ.
σκευάσµατος /
100 λίτρα ψεκ.
υγρό

Όγκος
ψεκ.
Υγρού
(λίτρα /
στρέµµα)

Ποσότητα
γρ. / στρέµµα

Χρόνος
εφαρµογής

Μέγιστος
αριθµός
εφαρµογών ανά
καλλιεργητική
περίοδο / µεσοδιαστήµατα
επεµβάσεων
(ηµέρες)

Αµπέλι

Περονόσπορος
(Plasmopara
viticola)

250-300

100

250-300

Προληπτικές
εφαρµογές
στα στάδια :
α. µήκος βλαστού 8-10 εκ.
β. στάδιο
µούρου
γ. στην
άνθηση
δ. λίγο µετά
τη γονιµοποίηση.

4 / 7-14

Τοµάτα
(Υ+Θ)

Περονόσπορος
(Phytophthora
infestans)

250-300

100

250-300

Προληπτικές
εφαρµογές
που αρχίζουν
όταν τα φυτά
έχουν ύψος
15-20 εκ.

4 / 7-14
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Πατάτα

Περονόσπορος
(Phytophthora
infestans)

250-300

100

250-300

Προληπτικές
εφαρµογές
που αρχίζουν
όταν τα φυτά
έχουν ύψος
15-20 εκ.

4 / 7-14

Παρατηρήσεις:
1) Το εύρος της δόσης και του µεσοδιαστήµατος επεµβάσεων είναι ανάλογο της έντασης
προσβολής από το παθογόνο.
2) Οι εφαρµογές είναι προληπτικές εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη
περονόσπορου ή σύµφωνα µε τις γεωργικές προειδοποιήσεις.
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1) Το VITENE COMBI 4/40 WP δεν πρέπει να εφαρµόζεται αν
Ειδικές συνθήκες
αναµένεται βροχή ή παγετός ή όταν τα φυτά είναι σοκαρισµένα. Αν
γεωργικές,
βρέξει σε λιγότερο από 2 ώρες από την εφαρµογή, η
φυτοϋγείας ή
αποτελεσµατικότητα του σκευάσµατος µπορεί να µειωθεί και
περιβαλλοντικές
συνιστάται επανάληψη της εφαρµογής.
υπό τις οποίες το
σκεύασµα µπορεί 2) ∆εν πρέπει να εφαρµόζεται σε καλλιέργειες που βρίσκονται σε στρες
να χρησιµοποιηθεί λόγω έλλειψης ή περίσσειας νερού, χαµηλών θερµοκρασιών,
εντοµολογικών προσβολών, τροφοπενιών ή άλλων παραγόντων οι
ή να αποκλειστεί
οποίοι µειώνουν την ανάπτυξη της καλλιέργειας.

7.

Χρονικό διάστηµα ασφαλείας
µεταξύ εφαρµογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόµενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των
καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου
ή των ζώων στην καλλιέργεια
στην οποία έχει εφαρµοστεί το
σκεύασµα

-------

----
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Στοιχεία
φυτοτοξικότητας,
ευαισθησίας
ποικιλιών και κάθε
άλλης παρενέργειας
στα φυτά ή τα
προϊόντα τους.

∆εν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώµενες χρήσεις και δόσεις στις
ελληνικές εδαφοκλιµατικές συνθήκες.

9

Σήµανση
σκευάσµατος:

Xi, Ερεθιστικό
Ν, Επικίνδυνο για το περιβάλλον
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Φράσεις R

R37, Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστηµα.
R43, Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή µε το δέρµα.
R51/53, Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς. Μπορεί να προκαλέσει
µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
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