
Το ΣΥΓΧΡΟΝΟ
µυκητοκτόνο
Υψηλή αποτελεσµατικότητα µε µεγάλη διάρκεια δράσης 
λόγω της τεχνολογίας SustaineTM.
Μοναδική φόρµουλα χωρίς χρήση µικροπλαστικών.
Κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία σύµφωνα µε τους
Καν. (ΕΕ) 2021/1165 και Καν. (ΕΕ) 2018/848, όπως κάθε φορά ισχύουν.
∆ραστικές ουσίες καταχωρηµένες στο Παρ. IV του Καν. 396/2005 
(δεν απαιτείται καθορισµός MRLs).
Άριστο εργαλείο για χρήση σε Προγράµµατα ∆ιαχείρισης 
της Ανθεκτικότητας.
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EDEN RESEARCH PLC
60467-17/07/2015

Εugenol 3,3% β/ο, Geraniol 6,6% β/ο & Τhymol 6,6% β/ο

Aιώρηµα µικροκαψουλών (CS)

ΠΡΟΣΟΧΗ
- Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό.
- Περιέχει Eurenol, Geraniol και Thymol. 
  Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
- Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την 
  ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον,
  ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

MΕΛΟΣ ΤΟΥMEVALONE

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιµοποιούνται µε ασφαλή τρόπο.

Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά µε το προϊόν 
πριν την χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύµβολα.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

H ΕΦΑΡΜΟΓΗ TOY MEVALONE ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ*
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Το MEVALONE CS είναι µυκητοκτόνο επαφής µε προληπτική και θεραπευτική δράση για την καταπολέµηση του 
βοτρύτη στο αµπέλι, την ακτινιδιά, τη ροδιά, τη µελιτζάνα και το χλωρό κρεµµυδάκι, της σκληρωτίασης στην 
τοµάτα και του γλοιοσπορίου στην ελιά.  Οι δραστικές ουσίες (eugenol 3,2%, geraniol 6,4% και thymol 6,4%), 
που είναι φυτικά αιθέρια έλαια και ανήκουν στην οµάδα των τερπενίων, καταστρέφουν την κυτταρική µεµβράνη, 
παρεµποδίζοντας τη βλάστηση των σπορίων και την ανάπτυξη µυκηλίου του µύκητα.  Επίσης καταστρέφουν το 
µυκήλιο που έχει ήδη αναπτυχθεί.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ & ΤΡΟΠΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ
Το MEVALONE CS είναι µυκητοκτόνο επαφής µε προληπτική και θεραπευτική δράση για την καταπολέµηση του 
βοτρύτη στο αµπέλι, την ακτινιδιά, τη ροδιά, τη µελιτζάνα και το χλωρό κρεµµυδάκι, της σκληρωτίασης στην τοµάτα 
και του γλοιοσπορίου στην ελιά.  Οι δραστικές ουσίες (Εugenol, Geraniol, και Τhymol), που είναι φυτικά αιθέρια 
έλαια και ανήκουν στην οµάδα των τερπενίων, καταστρέφουν την κυτταρική µεµβράνη, παρεµποδίζοντας τη βλάστηση 
των σπορίων και την ανάπτυξη µυκηλίου του µύκητα.  Επίσης καταστρέφουν το µυκήλιο που έχει ήδη αναπτυχθεί.

H KAINOTOMIA TOY ΜΕVALONE CS 
Οι δραστικές ουσίες του MEVALONE CS είναι τυποποιηµένες σε µικροκάψουλες 
από κύτταρα ζυµοµύκητα µέσω της πατενταρισµένης καινοτόµου τεχνολογίας 
φυσικής µικροενθυλάκωσης SustaineTM.  
Αυτή η τεχνολογία έχει αναπτυχθεί για να εγκλωβίσει τα τερπένια, αποτρέποντας την ταχεία απελευθέρωση και 
την εξάτµισή τους. Μέσω της τεχολογίας αυτής, τα τερπένια απελευθερώνονται σταδιακά αυξάνοντας την 
υπολειµµατική τους διάρκεια και συνεπώς τη δράση τους. 

* Χρήση Ήσσονος Σηµασίας: ∆εν έχει τεκµηριωθεί η αποτελεσµατικότητα για τις χρήσεις ήσσονος σηµασίας και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόµενες αρνητικές επιπτώσεις στην 
καλλιέργεια από τη χρήσητου σκευάσµατος. Για τις ακόλουθες χρήσεις ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίεςπου αφορούν την αποτελεσµατικότητα ή τη 
φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσµατος εποµένως η χρήση του σκευάσµατος στις καλλιέργειες αυτές γίνεται µε ευθύνη του χρήστη.

∆όσεις σκευάσµατοςΣτόχος Τρόπος και χρόνος 
εφαρµογής

Μέγιστος αριθµός 
εφαρµογών ανά 
καλ/κή περίοδο. 
Μεσοδιάστηµα 

εφαρµογών ηµέρες

PHI

7
ηµέρες

Γλοιοσπόριο 
(C. gloeosporioides, 

C. acutatum, 
C. clavatum)

Προληπτικές και 
θεραπευτικές εφαρµογές.  

Μία εφαρµογή την 
άνοιξη λίγο πριν την 
ανθοφορία και µία 

εφαρµογή 
το φθινόπωρο στην 

έναρξη της ωρίµανσης 
των καρπών

2160 - 400 400 40-100

κ.εκ./στρ κ.εκ./100 
λίτρα 

ψεκ.υγρού

Όγκος ψεκ. 
υγρού

λίτρα/στρ.


