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Πλεονεκτήματα Electis 750WG

• Πολύπλευρος τρόπος δράσης με βάση τα δραστικά συστατικά του
• Νέα δραστική ουσία (zoxamide) με μοναδικό και νέο τρόπο δράσης
• Ισχυρή δράση κατά των ζωοσπορίων
• Eξαιρετική προστασία σε φύλλα, στελέχη και παραγωγή
• Ιδιαίτερα ανθεκτικό στο ξέπλυμα από βροχή ή πότισμα
• Σημαντικός παράγοντας στα προγράμματα διαχείρισης ανθεκτικότητας
• Είναι συμβατό σε προγράμματα ΙΡΜ
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ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ
Ν

• Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα.
• Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται.
• Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή
με το δέρμα.
• Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο
κατά τη διάρκεια της κύησης.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και
το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσεις».

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η χρήση φυτοπροστατευτικών πρέπει να γίνεται σύμφωνα
με τις οδηγίες της ετικέτας. Γιαυτό πριν την χρήση διαβάστε
προσεκτικά την ετικέτα του προϊόντος

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

Πατάτα, τομάτα (υπαίθρου):
Για την καταπολέμηση του περονόσπορου.
Δόση: 180 γρ./ στρέμμα.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών
ανά καλλιεργητική περίοδο: 3
Αμπέλι: Για την καταπολέμηση του περονόσπορου.
Δόση: 180 γρ./ 100 λίτρα νερό.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών
ανά καλλιεργητική περίοδο: 4
Τρόπος εφαρμογής: Εφαρμογές με ψεκασμούς φυλλώματος.
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:
Πατάτες, Τομάτες: 7 ημέρες
Σταφύλια (Επιτραπέζια & Οινοποιήσιμα): 28 ημέρες

E-mail: contact@elanco.gr
www. elanco.gr
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Το Electis 750WG είναι ένα μυκητοκτόνο επαφής για την καταπολέμηση
του περονόσπορου σε πατάτα, αμπέλι και τομάτα υπαίθρου.
ZOXAMIDE
Διαφορετικός-μοναδικός τρόπος δράσης
F4/F5: Kυτταρική
μεμβράνη
Dimethomorph,
Mandipropamid,
Propamocarb

M3: Πολύπλευρη
δράση Mancozeb

Το Electis 750WG είναι συνδυασμός
δυο δραστικών ουσιών:
Του Zoxamide:

• Το zoxamide ανήκει στην ομάδα
των βενζαμιδίων.

B3*: Πυρήνας:
Zoxamide®
b-tubulin

• Το zoxamide εμποδίζει την παραγωγή
της πρωτεΐνης β-tubulin, η οποία
A1: Σύνθεση
RNA Benalaxyl,
Methalaxyl,
Phenylamids

C3/C5: Μιτοχόνδρια /
Αναπνοή
Famoxadone,
Fenamidone,
Fluazinam

μετέχει στη διαδικασία διαίρεσης
του πυρήνα των κυτάρων κατά
τον πολλαπλασιασμό τους,
με αποτέλεσμα:

* FRAC code

Το zoxamide παρεμβαίνει στην διαίρεση
του πυρήνα των κυτάρων και σταματά
την ανάπτυξη του βλαστικού σωλήνα

• Ο πυρήνας των κυτάρων δεν διαιρείται.
• Τα κύταρα δεν μπορούν να διαιρεθούν
και δεν αναπαράγονται.

• Σταματά την είσοδο του μολύσματος
στους φυτικούς ιστούς προστατεύοντας
έτσι την καλλιέργεια από την μόλυνση.

Του Mancozeb:

• Δρα στο κυταρικό μεταβολισμό
των μυκήτων σε πολλά και διαφορετικά
σημεία.
Αψέκαστο
(σχηματισμός 10 νέων πυρήνων)

Zoxamide
(6 ώρες μετά την εφαρμογή
σταμάτημα της κυταρικής διαίρεσης)

Αναστέλλει την απελευθέρωση
των ζωοσπορίων παρέχοντας έτσι εξαιρετική
προστασία κονδύλων και καρπών

• Σταματά την βλάστηση των σπορίων.
• Διαφορετικός αλλά συμπληρωματικός
τρόπος με το zoxamide.

• Αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα για
περισσότερο από 40 χρόνια.

Χημικός τύπος του Zoxamide

Εκατομμύρια ζωοσπόρια εκτινάσσονται.
Τα περισσότερα σποριάγγεια είναι άδεια,
με αποτέλεσμα την μόλυνση του κονδύλου

Τα ζωοσπόρια είναι δεσμευμένα,
τα σποριάγγεια γεμάτα από
μη διαχωριζόμενο γενετικό υλικό
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Το Electis 750WG είναι ένα πολύ ισχυρό προστατευτικό μυκητοκτόνο,
που απορροφάται και δεσμεύεται στα φύλλα, δείχνοντας εξαιρετική
αντοχή μετά από βροχή ή άρδευση (έως 80mm).
Η ισχυρή έλξη στις κηρώδεις επιφάνειες και την επιδερμίδα προσδίδει
στο Electis 750WG ακόμη ένα ξεχωριστό τρόπο προστασίας του φυτού.
Απορρόφηση και διάχυση
του Electis 750WG
στον φυτικό ιστό

Διεισδυτικότητα Zoxamide στα φύλλα
Ανιχνευθέντα ποσοστά Electis 750WG
μέσα στα φύλλα
100%
90%

27%

80%
70%

63%

60%

42%

50%

22%
33%
Φυλλική επιφάνεια

40%
30%
20%

37%

31%

Τέλος ψεκασμού

7 ημέρες μετά

10%

Φυλλικά κηρώδη
στρώματα

44%

Eπιδερμίδα

0%
14 ημέρες μετά

Xρόνος εφαρμογήs

• Το Electis 750WG εφαρμόζεται προληπτικά
στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ασθενειών
και εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για

Ανάπτυξη
φυλλώματος

Διόγκωση
κονδύλων

Άνθηση

Συγκομιδή

την ανάπτυξη τους
• Η εφαρμογή προτείνεται να γίνεται
στη διάρκεια πλήρους ανάπτυξης της
καλλιέργειας έως λίγο πριν την συγκομιδή
• Παρέχει αποτελεσματική προστασία

Αρχή Ανάπτυξης
Βότρυ

Κλείσιμο

Γυάλισμα

Τέλος Καλλιεργητικής Περιόδου

των κονδύλων, βότρεων και καρπών,
σε πατάτα, αμπέλι και τομάτας αντίστοιχα,
ενάντια στην μόλυνση από περονόσπορο.
Καρπόδεση

Ανάπτυξη καρπών

Η χρήση του Electis 750WG σε προγράμματα ψεκασμών και σε εναλλαγή
με μυκητοκτόνα από διαφορετικές ομάδες, αποτελεί ένα ισχυρό παράγοντα
στη διαχείριση ανθεκτικότητας του περονόσπορου.

Συγκομιδή

