Η BASF δίνει αξία
στην πατάτα

Η BASF δίνει αξία στην πατάτα
Η πατάτα αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές αλλά και απαιτητικές καλλιέργειες στην
Ελλάδα.
Εμείς στη BASF στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό που προσπαθεί να καλλιεργήσει
αποδοτικά και κατανοούμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει καθημερινά.
Έχουμε την εμπειρία αλλά και τις λύσεις για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που
προκύπτουν από τις μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες, τις ασθένειες και τους
κύριους εχθρούς που προσβάλλουν την καλλιέργεια της πατάτας.
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Η Ελλάδα λόγω της ποικιλομορφίας
της δίνει τη δυνατότητα στους παραγωγούς
να καλλιεργούν πατάτα όλους τους
μήνες εκτός από τους χειμερινούς.
Για αυτό έχουμε φρέσκια πατάτα
σχεδόν όλο το χρόνο.
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Η BASF κατανοεί τα προβλήματα του παραγωγού
Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τον παραγωγό να επιτύχει υψηλή παραγωγή ως
προς την ποιότητα και την ποσότητα, αξιοποιώντας στο έπακρο κάθε στρέμμα της
καλλιέργειάς του.
Για να επιτευχθεί ο στόχος επενδύουμε στην καινοτομία του χαρτοφυλακίου μας και
στη συνεχή ενημέρωση των παραγωγών, έτσι ώστε να υπάρχει έγκαιρη αναγνώριση
των προβλημάτων και ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Περονόσπορος

Αλτερνάρια

Πρώτα προσβάλλονται τα
κατώτερα φύλλα, εμφανίζοντας
κιτρινωπές κηλίδες, αργότερα
γίνοται καστανωπές. Αν οι
συνθήκες είναι ευνοοϊκές (υγρός
καιρός) στην κάτω επιφάνεια του
φύλλου εμφανίζεται η
χαρακτηριστική υπόλευκη
εξάνθηση.

Προσβάλλει φύλλα, στελέχη και
κονδύλους εμφανίζοντας
κηλίδες με ομόκεντρους
κύκλους, σαν στόχος.

Δορυφόρος

Οι προνύμφες και τα ακμαία
τρέφονται με τα φύλλα. Τα πρώτα
συμπτώματα είναι ακανόνιστο
φάγωμα των φύλλων
περιφερειακά, και αν δεν γίνει
έγκυρη καταπολέμηση μπορεί να
καταστρέψει τελείως το φύλλωμα της
καλλιέργειας, μειώνοντας την
παραγωγή και υποβαθμίζοντας την
ποιότητα.

Νηματώδεις
Παρατηρούνται εξογκώματα
μικρού μεγέθους στις ρίζες και
προκαλούν καχεκτικά φυτά.

Η BASF δίνει αξία στην πατάτα
Εγκεκριμένα προϊόντα φυτοπροστασίας για την προστασία της καλλιέργειας

Ασθένεια - Περονόσπορος

Εχθρός - Κολεόπτερα
(Δορυφόρος)
Ζιζανιοκτόνα

Acrobat®, Cabrio® Duo, Orvego®, Enervin® Top, Polyram®,
Pasta Caffaro, Valis Plus

Alverde®, Fastac® EC, Mageos® Pro DF

Stomp® Aqua, Focus®

Ρυθμιστής Ανάπτυξης

Kelpak

Λίπασμα «Νέου Τύπου»

Triaalfa Essence

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΑΡΞΗ
ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ

Cabrio® Duo
250 γρ./στρ.

ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ Mageos® Pro DF 8 γρ./στρ.

ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ
Stomp® Aqua
300 κ.εκ./στρ.

Focus® 200-500
κ.εκ./στρ.
ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑ

Triaalfa Essence 300 κ.εκ./στρ.

Acrobat®
240 γρ./στρ.

Enervin
200 γρ

Alverde®
25 κ.εκ./στρ.

Mageos®
8 γρ.

Stomp® Aqua
300 κ.εκ./στρ.

Κelpak
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ
200-400 κ.εκ./στρ.
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΛΙΠΑΣΜΑ
«ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ»

ΕΜΦΑΝΙΣΗ 1ΟΥ ΦΥΛΛΟΥ - ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΒΟΛΒΟΥ

Enervin® Top
ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ
200 γρ./στρ.

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑ

ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Focus® 200-500
Κelpak
200 κ.εκ./στρ.

Tελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή
ΠΡΟΪΟΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (ΗΜΕΡΕΣ)

Acrobat®

Dimethomorph + Mancozeb

14

Cabrio® Duo

Dimethomorph + Pyraclostrobin

3

Orvego®

Ametoctradin + Dimethomorph

7

Enervin® Top

Ametoctradin + Metiram

7

Polyram®

Metiram

14

Valis Plus

Valifenalate+οξυχλωριούχος χαλκός + υδροξείδιο του χαλκού

7

Alverde®

Metaflumizone

14

Mageos® Pro DF

A-cypermethrin

21

Focus®

Cycloxydim

56

Stomp® Aqua

Pendimethalin

Kelpak

Ecklonia maxima

Δεν ορίζεται λόγω πολύ ενωρίς χρόνου εφαρμογής
Δεν ορίζεται

Triaalfa Essence

ΗΝΘΙΣΗΣ
1ΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΣΜΟΣ ΒΟΛΒΟΥ

Τουλάχιστον 3

ΚΙΤΡΙΝΙΣΜΑ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ 1ΟΥ ΒΟΛΒΟΥ - ΤΕΛΟΣ ΑΝΘΙΣΗΣ
ΦΥΛΛΩΝ

robat® Cabrio® Duo Orvego® Valis Plus
γρ./στρ. 250 gr./στρ. 80 κ.εκ./στρ.250 γρ./στρ.
verde®
Alverde®
®.εκ./στρ.
Pro DF
25 κ.εκ./στρ.
/στρ.

Κelpak
200 κ.εκ./στρ.

Enervin® Top
200 γρ./στρ.

Acrobat®
240 γρ./στρ.

Mageos® Pro DF
8 γρ./στρ.

Alverde®
25 κ.εκ./στρ.

ΚΙΤΡΙΝΙΣΜΑ
ΦΥΛΛΩΝ

Orvego®
80 κ.εκ./στρ.

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ

Stomp® Aqua
Τι είναι;

ΑΡΓΗ
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ

Το Stomp® Aqua είναι εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση
ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων.
Eλέγχει τα ζιζάνια μέσω της αναστολής του σχηματισμού
μικροσωληνίσκων της μητωτικής ατράκτου, εμποδίζοντας
έτσι την κυτταρική διαίρεση. Περιέχει τη δραστική ουσία
pendimethalin στη μορφή μικροκάψουλας.

Πλεονεκτήματα
Η νέα γενιά του Stomp® Aqua είναι εναιώρημα από
μικροκάψουλες στις οποίες περιέχεται η δραστική ουσία
pendimethalin.
Η σύνθεση της μικροκάψουλας μεγιστοποιεί τη διάρκεια δράσης του
Stomp® Aqua, καθώς μετά την εφαρμογή, τo pendimethalin
απελευθερώνεται σταδιακά από τις κάψουλες.
• Σταδιακή αποδέσμευση της δραστικής ουσίας
• Μακράς διάρκειας δράση
• Υψηλή αποτελεσματικότητα
• Χωράφι απαλλαγμένο από ζιζάνια

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΜΕ ΥΓΡΑΣΙΑ

KAΘΑΡΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ
ΜΥΡΩΔΙΑ

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ

Focus®
Τι είναι;
Το Focus® είναι εκλεκτικό και διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο με άριστη
αποτελεσματικότητα στον έλεγχο των ετήσιων και πολυετών ζιζανίων.
Περιέχει τη δραστική ουσία cycloxydim, η οποία απορροφάται από τα φύλλα
και παρεμποδίζει το σχηματισμό των μεριστωματικών ιστών στα ευαίσθητα ζιζάνια.

Πλεονεκτήματα
Τα ζιζάνια σταματούν να μεγαλώνουν λίγες ώρες μετά από την εφαρμογή και έτσι παύει ο ανταγωνισμός με
την καλλιέργεια. Mέσα σε λίγες ημέρες τα ζιζάνια εμφανίζουν ορατά κιτρινίσματα στα εσωτερικά σημεία και
ακολουθεί η πλήρης αποξήρανση και η νέκρωσή τους.
• Εκλεκτικότητα & διασυστηματικότητα
• Ταχύτερη και μεγαλύτερη διάρκεια δράσης
• Αποτελεσματική καταπολέμηση ετήσιων

και πολυετών ζιζάνιων

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ

Τι είναι;

Τι είναι;

Initi um

Το Initium® είναι το εμπορικό όνομα
Το Initium®
της δραστικής
είναι το ουσίας
εμπορικό
ametoctradin.
όνομα της δραστικής ουσίας ametoctradin.
Μια καινοτόμος δραστική ουσία Μια
για τον
καινοτόμος
έλεγχο του
δραστική
περονόσπορου
ουσία γιαπου
τον βρίσκεται
έλεγχο του περονόσπορου που βρίσκεται
σε δύο μυκητοκτόνα το Enervin®σεTop
δύο&μυκητοκτόνα
το Orvego®.το Enervin® Top & το Orvego®.

Βιολογικός κύκλος

Σποριάγγεια

Σποριάγγεια

Ener

Enervin® Top

Initium
Σχηµατισµός
ζωοσπορίων και
απελευθέρωση

Τι είναι;
Ο συνδυασμός του Initium® και του
καταξιωμένου metiram καθιστά το Enervin®
Top ένα από τα αποτελεσματικότερα
προστατευτικά προϊόντα στα χέρια των
παραγωγών, για την πρόληψη της
εκδηλώσης περονοσπόρου.
• Εξαιρετική δράση στα αρχικά στάδια
ανάπτυξης του κύκλου ζωής της ασθένειας

Phyt

Σποροπαραγωγή

Σποροπαραγωγή

Orvego®

Orvego®

Initium®+Dimethomorph

Initium®+Dimethomorph

Μεγέθυνση µυκηλίου
και ανάπτυξη
συµπτωµάτων

Κίνηση
ζωοσπορίων

Μεγέθυνση µυκηλίου
και ανάπτυξη
συµπτωµάτων

Orvego®

Σηµείωση: Μέγιστη χρήση προϊόντων
Σηµείωση: Μέγιστη χρήση προϊόντων
ametoctradin 3 φορές ανά καλλιεργητική περίοδο.
ametoctradin 3 φορές ανά καλλιεργητική περίοδο.

Initium®+Dimethomorph

Πλεονεκτήματα ametoctradin
Πλεονεκτήματα ametoctradin

iti um®

• Μία νέα χημική ομάδα
• Μία νέα χημική ομάδα
• Ισχυρή προσρόφηση στην κηρώδη
• Ισχυρή
επιφάνεια
προσρόφηση στην κηρώδη επιφάνεια
• Άμεση επίδραση στα ζωοσπόρια
• Άμεση επίδραση στα ζωοσπόρια
• Εργαλείο για διαχείριση της ανθεκτικότητας
• Εργαλείο για διαχείριση της ανθεκτικότητας

ύκλος
estans Phytophthora infestans

in® Top

Enervin® Top

+metiram

Initium®+metiram

Enervin® Top
Initium®+metiram

Βλάστηση
σπόρου

ισµός
ων και
ρωση

Βλάστηση
σπόρου

Orvego®
Τι είναι;

Enervin® Top
Orvego®
Initium®+metiram

Κίνηση
σπορίων

Initium®+Dimethomorph

Οπή µόλυνσης

morph

Orvego®
Initium®+Dimethomorph

Οπή µόλυνσης

To Orvego® είναι το μυκητοκτόνο που συνδυάζει
το Initium® και το dimethomorph
σχηματίζοντας μια σταθερή προστατευτική
ασπίδα υψηλής αποτελεσματικότητας. Αυτός
ο συνδυασμός καθιστά το Orvego® ένα από τα
πιο σύγχρονα όπλα στα χέρια των παραγωγών,
ακόμη και σε περιπτώσεις υψηλής προσβολής.
• Αποτελεσματική προστασία, ακόμα και σε
περιπτώσεις υψηλής πίεσης προσβολής.
•Παρατηρώντας το βιολογικό κύκλο του
περονοσπόρου, βλέπουμε ότι το Orvego® λόγω
του dimethomorph μπορεί να περιορίσει την
περαιτέρω εξάπλωση της ασθένειας.

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ

Valis Plus
Τι είναι;
Είναι ένα νέο μυκητοκτόνο με προστατευτική,
θεραπευτική και αντισποριογόνο δράση, που ελέγχει
άριστα τον περονόσπορο. Συνδυάζει πλεονεκτήματα
της νέας δραστική ουσία valifenalate με τα οφέλη δύο
διαφορετικών χαλκών, οξυχλωριούχου και
υδροξειδίου, που είναι προστατευτικά μυκητοκτόνα με
δράση σε πολλαπλά σημεία.

Κοινός
Χαλκός
Μεγάλη περιοχή του
φύλλου δεν προστατεύεται σωστά

Πλεονεκτήματα
•Εξαιρετική αντοχή στην έκπλυση
•Γρήγορη & μεγάλη διάρκεια δράσης
•Προστασία και στις δύο πλευρές του φύλλου
•Προστασία της νέας βλάστησης
•Μικρό μέγεθος σωματιδιών Cu

Valis Plus
Το Valis Plus χάρη στο μικρό μέγεθος των σωματιδίων
χαλκού (< 2 µm), επιτυγχάνει ομοιογενή κάλυψη του φύλλου

Valis Plus = Συνεργασία με θετικό πρόσημο

ΛΙΠΑΣΜΑ «ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ»

Triaalfa Essence
Τι είναι;
Είναι ένα υγρό λίπασμα για εφαρμογή κυρίως από το έδαφος
αλλά και διαφυλλικά, που χάρη στη θετική του επίδραση στα φυτά,
τα φέρνει πιο κοντά στο γενετικό δυναμικό τους.

Πλεονεκτήματα
Το Triaalfa Essence διεγείρει τη δραστηριότητα της μικροχλωρίδας
του εδάφους, ενώ παράλληλα ευνοεί τη δημιουργία συμβιωτικών
πληθυσμών μικροοργανισμών και μυκορριζών στις ρίζες.
•Βελτιώνει την απόδοση και την ποιότητα της παραγωγής
•Ενισχύει την αντοχή του φυτού από το στρες αλλά και την
ανάκαμψη του
•Ενισχύει την ανοχή του φυτού σε έλλειψη νερού και ακραίες
θερμοκρασίες
•Ενισχύει τη ριζική και βλαστική ανάπτυξη
•Ομοιόμορφοι και περισσότεροι κόνδυλοι

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Alverde®

Kelpak

Τι είναι;

Τι είναι;

Το Alverde® περιέχει τη δραστική ουσία
metaflumizone.
Έχει μοναδικό τρόπο δράσης καθώς είναι άμεσα
ενεργό στο έντομο, παραλύοντας το νευρικό του
σύστημα ώστε να επέλθει ο θάνατος. Δρα
αποτελεσματικά μέσα σε λίγες ώρες σε όλες τις
κινητές μορφές του δορυφόρου. Σε περίπτωση
νέας προσβολής και ειδικότερα σε συνθήκες
ταυτόχρονης παρουσίας ωών, προνυμφών και
ακμαίων είναι απαραίτητη μία δεύτερη εφαρμογή.

To Kelpak είναι ένας φυσικός βιοδιεγέρτης που
παράγεται από την εκχύλιση φυκιών του είδους
Ecklonia maxima. Περιέχει υψηλό ποσοστό
αυξινών και χαμηλό ποσοστό κυτοκινινών.

Πλεονεκτήματα
• Eξασφαλίζει πλήρη έλεγχο με μία μόνο εφαρμογή
• Συμβάλλει στην αποφυγή ανάπτυξης
ανθεκτικότητας

Η ξεχωριστή δράση του
Alverde® σε 3 στάδια

Πλεονεκτήματα
• Αυξάνει την ευρωστία των ριζών και την ανάπτυξη
της βλάστησης
• Βελτιώνει την πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων
• Αυξάνει την αντοχή είτε στην έλλειψη είτε στην
υπερβολική παρουσία νερού
• Αυξάνει το μέγεθος των καρπών, τον αριθμό τους
καθώς και τη συνολική παραγωγή

Διακοπή
της σίτισης
εντός ολίγων ωρών

02
Ακινητοποίηση
και παράλυση

Ημερ. Έκδοσης: Ιούλιος 2020

01

03
Αφυδάτωση
και κατά
συνέπεια θανάτωση

ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο.
Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν
πριν από κάθε χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν
χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Για περισσότερες πληροφορίες:
BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 15125 Μαρούσι.
Τηλ. Κέντρο: 210 68 60 100, FAX: 210 68 60 200
www.basf-agro.gr
Like us on Facebook/ BASFAgriculturalSolutionsGR
® Σήμα κατατεθέν της ΒΑSF

