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®Dagonis®

Το πολυδύναμο μυκητοκτόνο 
για τη σοδειά των ονείρων σου
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Περιεχόμενα
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Dagonis®: ανταποκρίνεται 
σε πολλαπλές προκλήσεις
Φανταστείτε ένα προϊόν που βοηθά 
τους παραγωγούς να αντιμετωπίσουν 
όλες τις προκλήσεις και συμβάλλει στο 
να παράγουν όσο το δυνατόν 
καλύτερα λαχανικά. 
Αυτό είναι το Dagonis®!

Ευρύ φάσμα

Υγρή μορφή

PHI

Διάρκεια δράσης

Διαχείριση 
ανθεκτικότητας

IPM

Αντοχή στην 
έκπλυση

Αποτελεσματικότητα
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2 ενεργειακές 
καταστάσεις με 
διακριτές πολικότητες 
και ιδιότητες 

Προσαρμόζεται 
και αλλάζει 
γρήγορα μοριακή 
διάταξη

Τα SDHIs δεν είναι όλα ίδια. Το Xemium® έχει τη μοναδική ικανότητα 
να κινείται σε λιπόφιλα και υδρόφιλα περιβάλλοντα

Μπορεί να πάρει 
διαφορετική 
διάταξη
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Όταν τα σκευάσματα εφαρμόζονται 1 ημέρα πριν τη μόλυνση, δρουν στο σύνολο τους σε παρόμοιο 
επίπεδο. Όταν όμως τα σκευάσματα εφαρμόζονται 10 ημέρες πριν από τη μόλυνση,  το Dagonis® 
υπερτερεί ξεκάθαρα χάρη στην αποτελεσματικότητα μεγάλης διάρκειας.
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Εφαρμογή: 1 ημέρα πριν τη μόλυνση
Εκτίμηση: 6 ημέρες μετά τη μόλυνση

Εφαρμογή: 10 ημέρες πριν τη μόλυνση   
Εκτίμηση: 5 ημέρες μετά τη μόλυνση

Ανταγωνιστικό
προϊόν Α

0

Χωρίς 
εφαρμογή 
προϊόντος

Ανταγωνιστικό
προϊόν B

Ανταγωνιστικό
προϊόν Α

Dagonis® : Προστασία από την αλτερνάρια της τομάτας, που διαρκεί

Πηγή: Πειράματα που διεξήχθησαν στο ερευνητικό κέντρο της BASF στο Limburgerhof, 2013-2014
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Όταν τα σκευάσματα εφαρμόζονται 1 ημέρα πριν τη μόλυνση, παρατηρείται μία σαφής διαφορά στην 
αποτελεσματικότητα. Όταν όμως τα σκευάσματα εφαρμόζονται 8 ημέρες πριν από τη μόλυνση,  
το Dagonis® εμφανίζει ακόμα μεγαλύτερη διαφορά ως προς την αποτελεσματικότητα.
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Εφαρμογή: 1 ημέρα πριν τη μόλυνση
Εκτίμηση: 14 ημέρες μετά τη μόλυνση

Εφαρμογή: 8 ημέρες πριν τη μόλυνση
Εκτίμηση: 14 ημέρες μετά τη μόλυνση

Χωρίς 
εφαρμογή 
προϊόντος

Ανταγωνιστικό
προϊόν B

Ανταγωνιστικό
προϊόν Α

Χωρίς 
εφαρμογή 
προϊόντος

Ανταγωνιστικό
προϊόν B

Ανταγωνιστικό
προϊόν Α

Πηγή: Πειράματα που διεξήχθησαν στο ερευνητικό κέντρο της BASF στο Limburgerhof, 2013-2014

Dagonis® : Προστάσια από το ωίδιο του αγγουριού, που διαρκεί
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Dagonis® : το Πολυδύναμο

Σκωρίαση

Μυκοσφαιρέλλα 
Διδυμέλλα / 

Ασκοχύτωση

Στεμφύλιο

Αλτερνάρια

Σκληρωτίνια

Ωίδιο
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Μεγάλος αριθμός 
πειραματικών 
αποδεικνύουν την 
αποτελεσματικότητα 
του Dagonis®

Εξαιρετική αποτελεσματικότητα   Πολύ καλή αποτελεσματικότητα   Καλή αποτελεσματικότητα   Χαμηλή αποτελεσματικότητα 



9

Dagonis® : με το πρακτικό χρονικό PHI

Οι ημέρες πριν τη συγκομιδή του Dagonis® δίνουν 
μεγαλύτερη ευελιξία στο πρόγραμμα ψεκασμού
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Κατάταξη ως κλάση 1 
μετά την αξιολόγηση 
κατά IOBC 
(Integrated Organization 
Biological Control)

Κατάταξη ως κλάση 2 
μετά την αξιολόγηση 
κατά IOBC 
(Integrated Organization 
Biological Control)

Amblyseius cucumeris
Encarsia formosa

Macrolophus caliginosus
Nesidiocoris tenuis
Amblyseius swirskii

Eretmocerus eremicus

Phytoseiulus persimilis

Dagonis® : ταιριάζει απόλυτα στα Προγράμματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (IPM)
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