Crop Protectant
(Σαράουντ)

Ξεκίνα σωστά για τη Ψύλλα

Προϊόν

Crop Protectant
Το Surround®WP Crop Protectant με δραστική ουσία το aluminium silicate (calcined
kaolin) είναι ένα πρωτοπόρο σκεύασμα με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση της Ψύλλας της αχλαδιάς, του Δάκου της Ελιάς και του Θρίπα του αμπελιού.

Η δράση του Surround® WP Crop Protectant στην Ψύλλα
Tο έντομο όταν έρθει σε επαφή με το λευκό φιλμ των ψεκασμένων δένδρων μαζεύει στα εξωτερικά του όργανα (κεραίες, πόδια, πτέρυγες) κόκκους του προϊόντος, οι οποίοι το ενοχλούν και το ωθούν να απομακρυνθεί
από την ψεκασμένη επιφάνεια. Με τον τρόπο αυτό δρα απωθητικά και
ερεθιστικά στο έντομο, με αποτέλεσμα να μην τρέφεται και να μην τοποθετεί τα αυγά του πάνω στην καλλιέργεια.
Επίσης, το λευκό φιλμ αλλάζει το μήκος κύματος του φωτός που εκπέμπεται από την καλλιέργεια με αποτέλεσμα η καλλιέργεια να “καμουφλάρεται” και το έντομο να μην την αναγνωρίζει.

Λόγω του τρόπου δράσης
του, το Surround®WP
Crop Protectant αποτελεί
χρήσιμο εργαλείο στα
προγράμματα διαχείρισης
της ανθεκτικότητας των
εντόμων και σε προγράμματα
ολοκληρωμένης διαχείρισης
των καλλιεργειών.

Τρόπος, Δόση και Χρόνος
εφαρμογής:

Στην καλλιέργεια της αχλαδιάς προτείνεται να εφαρμόζεται με ψεκασμό πλήρους κάλυψης των δένδρων (χωρίς απορροή) από το στάδιο του φουσκώματος των οφθαλμών, με την έναρξη εναπόθεσης των αυγών από τα διαχειμάζοντα θηλυκά της Ψύλλας
μέχρι την πτώση των πετάλων.
Mέγιστη δόση: 3 κιλά ανά στρέμμα (5 κιλά/ 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού και ψεκαστικό
όγκο 50–100 λίτρα/στρέμμα). Μπορούν να γίνουν έως και τέσσερις (4) εφαρμογές
ανά καλλιεργητική περίοδο με μεσοδιάστημα επτά ημερών. Τελευταία επέμβαση πριν
τη συγκομιδή: Δεν απαιτείται.

Σημεία που πρέπει να
προσεχθούν κατά τον
ψεκασμό:

Κατά την προετοιμασία του ψεκαστικού υγρού, γεμίζουμε το ψεκαστικό μέχρι τη μέση
με νερό και αρχίζουμε την ανάδευση. Προσθέτουμε σταδιακά την απαιτούμενη ποσότητα Surround®WP Crop Protectant υπό ανάδευση και τέλος συμπληρώνουμε στο
ψεκαστικό το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση.
Η προστασία που παρέχει οφείλεται στο λευκό επίστρωμα με το οποίο καλύπτεται η
καλλιέργεια όταν το ψεκαστικό υγρό στεγνώσει. Όταν το επίστρωμα εξαλειφθεί μερικά
η ολικά από βροχή, αέρα ή λόγω ανάπτυξης της καλλιέργειας και εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος προσβολής ο ψεκασμός επαναλαμβάνεται. Προς αποφυγή
παρουσίας λευκού επιστρώματος του προϊόντος πάνω σε καρπούς προς συγκομιδή,
να αποφεύγεται η χρήση του κοντά σε καλλιέργειες που πρόκειται να συγκομιστούν.

Το Surround¨ WP Crop
Protectant και η ασφάλεια
του ψεκαστή και της
καλλιέργειας

Το Surround®WP Crop Protectant με δραστική ουσία το aluminium silicate, κυκλοφορεί στην Ελλάδα ως φυτοπροστατευτικό σκεύασμα με αποτέλεσμα να έχουν γίνει
όλες οι απαραίτητες μελέτες (φυσικοχημικές, περιβαλλοντικές, τοξικολογικές, αποτελεσματικότητας) ώστε όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας
να μην υπάρχει κίνδυνος φυτοτοξικότητας. Το Surround®WP Crop Protectant δεν
ταξινομείται ως επικίνδυνο για τον χρήστη.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί
και στη Βιολογική Γεωργία

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. Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας: 14565/ 16.5.2016 (Αρ. Υπ. Απόφ.: 11645/133796/16.5.2016)
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