


Τι είναι το IndarTM 
5EW; Τρόπος δράσης

Πρόκειται για ένα διασυστηματικό
μυκητοκτόνο της DOW
AgroSciences, με προστατευτική
και ταυτόχρονα θεραπευτική δράση
ενάντια σε σημαντικά επιβλαβή
παθογόνα που πλήττουν τις
καλλιέργειες των Μηλοειδών,
των Πυρηνοκάρπων των Ακρόδρυων,
της Ελιάς, του Αμπελιού και των
Κολοκυνθοειδών.

Το IndarTM 5EW περιέχει τη
δραστική ουσία fenbuconazole
(5%). Η εν λόγω δραστική ανήκει
στη χημική ομάδα των τριαζολών
και δρα παρεμποδίζοντας τη
βιοσύνθεση εργοστερόλης στη
θέση της απομεθυλίωσης του
C-14 (Demethylation Inhibitors -
DMIs, FRAC Group: 3).

Το IndarTM 5EW διατίθεται
στη μορφή εναιωρήματος
(λάδι σε νερό, EW).
Δεν περιέχει οργανικούς
διαλύτες (ο διαλύτης του
είναι το νερό),
ελαχιστοποιώντας έτσι τον
κίνδυνο φυτοτοξικότητας
κατά την εφαρμογή του και
παρέχοντας ευκολία κατά
το χειρισμό.

To IndarTM 5EW κατά την
εφαρμογή του προσκολλάται
πολύ καλά στην κηρώδη
φυτική επιφάνεια,
προσφέροντας έτσι υψηλή
αντοχή στην έκπλυση από
τη βροχή. Στη συνέχεια,
διεισδύει στο εσωτερικό του
φυτού και κινείται
διασυστηματικά, παρέχοντας
υψηλή προστασία.

Προσκόλληση
στην κηρώδη επιφάνεια

Εξωτερική
επιφάνεια

Κηρώδης
επιφάνεια

Διασυστηματική κίνηση

W

Κύρια χαρακτηριστικά

IndarTM 5EW



Τρόπος Ψεκασμού: Ψεκασμός φυλλώματος με πλήρη διαβροχή.

Φάσμα δράσης

ΜΗΛΟΕΙΔΗ
Μηλιά, Αχλαδιά, Αχλαδιά-Nashi,
Κυδωνιά, Μουσμουλιά (Χ.Η.Σ.)*

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ
Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά,
Δαμασκηνιά, Κερασιά, Βυσσινιά

Στόχος: Φουζικλάδιο

Στόχος: Φαιά Σήψη, Ωίδιο,
Κυλινδροσπόριο κερασιάς,
Σκωρίαση, Ανθράκωση

65-100 κ.εκ./100 λίτρα
ψεκ. υγρού, max. 100

κ.εκ./στρ. με όγκο ψεκ.
υγρού 50-150 λίτρα/στρ.

Από το στάδιο της
«ρόδινης κορυφής»
και την ανάπτυξη

των φύλλων,
ως την ωρίμανση

των καρπών.

4 ανά
7 ημέρες 28 ημέρες

Δόση Χρόνος
εφαρμογής

Αριθμός
εφαρμογών/καλ.

περίοδο

100-300 κ.εκ./100 λίτρα
ψεκ. υγρού, max.

150 κ.εκ./στρ. με όγκο
ψεκ. υγρού 50-150

λίτρα/στρ.

Με το ξεδίπλωμα
των φύλλων και
την ανάπτυξη
των βλαστών,

ως την ωρίμανση
των καρπών.

4 ανά
10 ημέρες

κερασιά,
βυσσινιά:
5 ημέρες

υπόλοιπα:
3 ημέρες

150-420 κ.εκ./ 100 λίτρα
ψεκ. υγρού, max.

150 κ.εκ./στρ.
με όγκο ψεκ. υγρού
35-100 λίτρα/στρ.

Με την έκπτυξη
των οφθαλμών/

αρχή της άνθησης,
ως το τέλος

της άνθησης.

2 ανά
7 ημέρες

120
ημέρες

75 κ.εκ./100 λίτρα
ψεκ.υγρού,

max. 75 κ.εκ./στρ. με
όγκο ψεκ.υγρού 100

λίτρα/στρ.

Πριν την άνθηση όταν
οι βλαστοί έχουν μήκος
5-10 εκ., και μέχρι την
αλλαγή του χρώματος
των ραγών, ανάλογα

των καιρικών συνθηκών
που επικρατούν.

4 ανά
10-14 ημέρες 28 ημέρες

150 κ.εκ./100 λίτρα
ψεκ.υγρού,

max. 150 κ.εκ./στρ. με
όγκο ψεκ.υγρού 80-100

λίτρα/στρ.

Από την εποχή
που διαχωρίζονται

τα πρώτα φύλλα μέχρι
και πριν την άνθηση.

Αλλαγή χρώματος της
στεφάνης από πράσινο
σε λευκό (πριν ανοίξουν

τα πρώτα άνθη).

Μη
εφαρμό-

σιμο.
Καθορί-

ζεται από
το χρόνο

εφαρμογής.

100-250 κ.εκ./100 λίτρα
ψεκ.υγρού,

max. 100 κ.εκ./στρ. με
όγκο ψεκ.υγρού 40-100

λίτρα/στρ.

Με την εμφάνιση 3
πραγματικών φύλλων

στον κύριο βλαστό έως
την πλήρη ωρίμανση

των καρπών.

3 ανά
8 ημέρες 3 ημέρες

ΑΚΡΟΔΡΥΑ
Αμυγδαλιά, Φιστικιά (Χ.Η.Σ.)*

Στόχος
Αμυγδαλιά: Φαιά Σήψη
Φιστικιά: Σεπτόρια,
Σκωρίαση, Βοτρυοσφαίρια

ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ
Αγγούρι (Υ+Θ), Κολοκυθάκια (Υ)
Πεπόνι (Υ), Καρπούζι (Υ)

Στόχος: Ωίδιο

ΑΜΠΕΛΙ
(επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες
ποικιλίες)

Στόχος: Ωίδιο

ΕΛΙΑ

Στόχος: Kυκλοκόνιο

Καλλιέργεια - Στόχος PHI

1

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Οι επεμβάσεις με το σκεύασμα, πρέπει να γίνονται σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης που δεν ανήκουν στην ομάδα των DMIs και δεν
εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με αυτή. *Χ.Η.Σ. (Χρήσεις ήσσονος σημασίας). Για τις χρήσεις αυτές δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για
ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές ο κάτοχος της άδειας δε φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την
αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος. Υπεύθυνος σε σχέση με τις αποτυχίες όσον αφορά την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα του προϊόντος
για τις χρήσεις αυτές, είναι το πρόσωπο που χρησιμοποιεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν.
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