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Το Kudos® WG (prohexadione calcium 10% β/β), 
είναι φυτορρυθμιστική ουσία για τον έλεγχο της 
βλαστικής ανάπτυξης σε Μηλιά και Αχλαδιά. 
Είναι σε μορφή βρέξιμων κόκκων (WG) που 
εξασφαλίζει την γρήγορη και άριστη διάλυση 
του σκευάσματος στο βυτίο ψεκασμού.

Πλεονεκτήματα του Kudos®

✓ Ελέγχει το μήκος των βλαστών 
με αποτέλεσμα τη διαχείριση 
της βλάστησης του δένδρου.

✓ Βελτιώνει τον χρωματισμό των καρπών 
λόγω της καλύτερης εισόδου του 
ηλιακού φωτός στο εσωτερικό 
της κόμης του δένδρου. 

✓ Μειώνει σημαντικά τις εργατοώρες 
που απαιτούνται για τα θερινά κλαδέματα. 

✓ Εξασφαλίζει γρήγορη και άριστη διάλυση 
στο βυτίο ψεκασμού λόγω της μορφής του.

Δοσή - Χρονοσ - οΔήγίεσ εφαρμογήσ

Το Kudos® εφαρμόζεται σε δόση 125 γραμ./στρέμμα με μέγιστο 2 εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο.

Χρόνος Εφαρμογής: Για τον έλεγχο της βλαστικής ανάπτυξης πραγματοποιήστε 2 ψεκασμούς καλύψεως. 
Ο πρώτος ψεκασμός κατά την έναρξη της βλάστησης, όταν οι νέοι βλαστοί έχουν μήκος 2-5 εκατοστά (BBCH 31) 
και ο δεύτερος ψεκασμός περίπου 4 εβδομάδες μετά τον πρώτο.

Ο ψεκαστικός όγκος να είναι 30 έως 100 λίτρα/στρέμμα.

Προϊόν 
Αναφοράς

Άριστη 
Διάλυση

Μάρτυρας
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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. A.A.Δ.Α: 8290/ 13.12.2019.

•  Ο ψεκασμός να γίνεται σε στεγνό φύλλωμα και να μην χρη-
σιμοποιείται σε φυτά που βρίσκονται σε συνθήκες στρες.

•  Αν η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη από 22°C ή η σχετική 
υγρασία είναι χαμηλή, να εφαρμόζεται κατά τις βραδινές 
ώρες.

• Τελευταία εφαρμογή από τη συγκομιδή (Μηλιά, Αχλαδιά): 
55 ημέρες.

•  Η ποσότητα του ψεκαστικού νερού ανά στρέμμα θα 
πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με το μέγεθος και 
την πυκνότητα των δένδρων καθώς και με το μέσο ψε-
κασμού έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ομοιόμορφη κά-
λυψη του φυλλώματος των δένδρων χωρίς απορροή.

•  Προτιμάται το νερό που χρησιμοποιείται για τον ψεκα-
σμό να είναι «μαλακό» και με pH 5 έως 7.
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Αθήνα: 1ο χλμ. Παιανίας - Μαρκοπούλου 
Τ.Θ.100, 19002 Παιανία, Τηλ: 210 68 00 900
Θεσσαλονίκη: Τ.Θ. 1203, Ο.Τ. 53Β. 
ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Tηλ: 2310.797907
info@hellafarm.gr,   www.hellafarm.gr


