Ksar Vitis
®

Control absolut împotriva făinarii și putregaiului negru

Tip/Categorie: Fungicid
Formulare: 25% Kresoxim-metil + 8,75% Penconazol
Tip de formulare: Granule dispersabile în apă (WG)
Certificat de Omologare nr: 530PC din 12.07.2019
Ambalaj: 0,6 Kg

INFORMATII TOXICOLOGICE

Numar de telefon de urgenta: Institutul National de Sanatate Publica: +40 21 318 3606
DESCRIERE PRODUS
Fungicid cu acțiune de contact și sistemică împotriva făinării și putregaiul negru
MOD DE ACTIUNE
Ksar® Vitis este un fungicid unic care rezultă din combinația a două ingrediente active cu cel mai potrivit raport
între kresoxim-metil (strobilurină) și penconazol (DMI). Ksar® Vitis are o acțiune sistemică, translaminară, prin vapori și mezostemic, și contribuie la un control maxim al făinării și al putregaiului negru cu fereastra mare de aplicare.
Ksar® Vitis are modurile de acțiune complementare, activând în mai multe etape ale ciclului de viață al făinarea
și al putregaiului negru cu acțiuni preventive, curative și antisporulante.
Ksar® Vitis oferă un instrument inovator și puternic pentru a obține un excelent control al fainării și al putregaiului
negru atât la vița de vie cât și la strugurii de masă. Imediat după aplicare, substanțele active sunt puternic absorbite
de către plantă prin stratul ceros al acesteia, formând o barieră puternică împotriva noilor infecții care în combinație cu activitatea translaminară si sistemică asigură o protecție excelentă atât pe frunze cat și pe chiorchini. Ksar®
Vitis prezintă rezistență exceptională la spălare.
Ksar® Vitis prezintă de asemenea un profil de reziduuri remarcabil avand o degradare foarte rapidă din momentul aplicării fiind un produs sigur.
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RECOMANDĂRI DE APLICARE
UTILIZARE
Pentru a asigura un control adecvat al bolilor, Ksar® Vitis trebuie utilizat ca tratament preventiv la o doză de
300-400 g/ha pentru combaterea făinării și a putregaiului negru, cu interval între aplicări de la 10, până la 14
zile. În cazul în care avem presiune mare de boli sau de creștere activă a viței-de-vie nu trebuie depășite 12 zile
între tratamente.
Calitatea pulverizării este un factor cheie pentru a obține o distribuție omogenă a Ksar® Vitis în câmp. Aplicările
trebuie sa fie la un volum de pulverizare de 100 - 1000 L/ha (Pneumatic: minim 100 L/ha, jet aer: minim 250 L/ha).
Tratamentul cu Ksar® Vitis trebuie să protejeze vița-de-vie de la primul risc de contaminare, până la închiderea
ciorchinelui (BBCH-77). Cu toate acestea, perioada cea mai potrivită pentru aplicarea Ksar® Vitis în controlul
făinării și putregaiului negru ar trebui să fie după înflorire și garantează o protecție excelentă a ciorchinilor, a
producției, precum și acțiune mezostemică și curativă. În conformitate cu condițiile de utilizare propuse autorităților,
tratamentul poate fi efectuat până la închiderea ciorchinelui (BBCH 77)
OMOLOGĂRI ȘI DOZE
CULTURA

AGENȚII PATOGENI

DOZA DE UTILIZARE

TIMP DE PAUZĂ

Făinare (Uncinula necator)

0,3 kg/ha

35 de zile

Putregai negru (Guignardia bidwellii)

0,3 kg/ha

35 de zile

Viță-de-vie
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