Το DELEGATE™ 250WG (Δρ. Ουσία: Spinetoram 25% β/β)
είναι εντομοκτόνο επαφής και στομάχου και ανήκει στη χημική
ομάδα των σπινοσινών (Group 5 κατά IRAC). Η δραστική ουσία
Spinetoram είναι το μείγμα των σπινοσινών J και L, η χημική
τροποποίηση των οποίων αυξάνει την εντομοκτόνο δράση.
Δραστική ουσία: Spinetoram 25% β/β
Μορφή: Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)
ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
Το Delegate™ 250 WG δρα δια της επαφής και της
κατάποσης και κινείται διελασματικά μέσα στους φυτικούς
ιστούς. Συγκεκριμένα παρεμβαίνει στη μεταφορά του νευρικού
μηνύματος μεταξύ των νευρώνων. Δρα σε συγκεκριμένο
σημείο σύναψης των υποδοχέων της ακετυλοχολίνης [nicotinic
acetylocholine receptor (nAChR)] του νευρικού συστήματος
των εντόμων, στο οποίο δεν δρουν άλλες ομάδες εντομοκτόνων
όπως π.χ. νεονικοτινοειδή, αβαμεκτίνες κ.ά. Τα συμπτώματα
εμφανίζονται πολύ γρήγορα (μυϊκές συσπάσεις, έλλειψη
συντονισμού, προοδευτική παράλυση) και ο θάνατος του
εντόμου επέρχεται μέσα σε λίγες ώρες.

Φάσμα δράσης
Κερασιά (Χρήση ήσσονος σημασίας)
Εχθροί: Δροσόφιλα (Drosophila suzukii)
Δόση εφαρμογής: 30γρ./στρ. (max.)
Αρ. εφαρμογών: 2
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 3 ημέρες

ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Με την εμφάνιση των πρώτων εντόμων και
σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις.

ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΌΤΗΤΑΣ

Drosophila suzukii

ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
• Πολύ αποτελεσματικό σε ευρύ φάσμα επιβλαβών εντόμων.
• Νέο μέλος της ομάδας των σπινοσινών.
• Μοναδικός τρόπος δράσης. Δεν παρουσιάζει διασταυρωτή
ανθεκτικότητα με εντομοκτόνα άλλων χημικών ομάδων.
• Κινείται διελασματικά στους φυτικούς ιστούς.
• Ιδανικό για Προγράμματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.

• Το Delegate™ 250 WG ως μέλος των σπινοσινών
έχει διαφορετικό τρόπο δράσης από εντομοκτόνα
άλλων χημικών ομάδων. Όταν στο πρόγραμμα
ψεκασμού χρησιμοποιείται και το Laser 480 SC
να μην γίνονται πάνω από 3 εφαρμογές
και με τα δυο σκευάσματα, κατά τη διάρκεια
της καλλιεργητικής περιόδου.
• Πάντα εναλλαγή του Delegate™ 250 WG
με εντομοκτόνο άλλης χημικής ομάδας.
• Εφαρμογή στο κατάλληλο στάδιο
ανάπτυξης των εντόμων.
• Να χρησιμοποιούνται οι δόσεις
της ετικέτας.
• Να τηρείται αυστηρά ο μέγιστος  
αριθμός εφαρμογών.

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