JUVINAL 10 EC
INSECTICID

Conţine: 100 g/l piriproxifen
Omologat în România cu Certificat de omologare nr. 1701/13.07.1995

PROPRIETĂȚI FIZICO-CHIMICE
Juvinal 10 EC este un lichid limpede, omogen, mobil, de culoare galben pai, ce conţine 100 g/l piriproxifen. Este un produs uşor de manipulat, dozat şi aplicat.

JUVINAL 10 EC
INSECTICID

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE
Produsul este omologat în România conform tabelului de mai jos:
CULTURA

DĂUNĂTOR

Castraveţi

Trialeurodes vaporariorum
(efect ovicid şi larvicid)

Musculiţa albă de seră

Cerosipha gossypii

Păduchele verde

Tomate, vinete
(solarii)

Trialeurodes vaporariorum

Musculiţa albă de seră

0,05%

Ardei gras (câmp)

Myzus persicae

Păduchele verde al
piersicului

0,05%

Măr, prun

Quadraspidiotus perniciosus

Păduchele din San Jose

MOD DE ACȚIUNE
Juvinal 10 EC acţionează prin inhibarea metamorfozei insectei, a embriogenezei şi, indirect, a

reproducerii. Este destinat combaterii insectelor în timpul metamorfozei de la faza de ou şi până la
faza de adult, acţionând ca sterilizant al femelelor.

AVANTAJE
• Degradare lentă în prezenţa luminii;
• Administrat din momentul depunerii pontei şi până la stadiul I de larvă, produsul reduce semnificativ populaţiile de dăunători şi generaţiile viitoare ale acestora;
• Componentă importantă în IPM (managementul integrat al dăunătorilor);
• Impact scăzut asupra insectelor benefice - ordinele Himenoptera (albine, viespi, bondari),
Hemiptera (afide), Gamasida (acarieni hemotofagi), ş.a.

10 EC

DOZA
0,05%

0,1% (larve hibernante)
0,05% (generaţia de vară)

MOD DE ÎNTREBUINŢARE
Tratamentele se vor aplica în perioadele critice de dezvoltare a insectelor, preferat fiind momentul depunerii pontei. Pentru evitarea apariţiei rezistenţei, se recomandă cel mult două aplicări pe
sezon. Produsul asigură protecţia culturilor pe o perioadă de 4 – 6 săptămâni.
Juvinal 10 EC se aplică prin stropiri foliare.
Aplicarea corectă a produsului va aduce următoarele beneficii:
• Protecţie îndelungată prin reducerea populaţiilor generaţiilor viitoare;
• Efect minim asupra insectelor benefice (entomofagi).

DE REŢINUT !
Produsul Juvinal 10 EC este compatibil cu majoritatea produselor fitosanitare existente pe piaţă.
Pentru o mai mare siguranţă se va consulta lista de compatibilităţi şi se va face un test de compatibilitate. Pentru o eficienţă maximă, respectaţi momentul de aplicare și doza recomandată.

PRODUCĂTOR
Sumitomo Chemical Agro Europe SAS
Parc d’Affaires de Crécy
2 rue Claude Chappe
FR–69370 Saint–Didier–au–Mont–
d’Or, France

DISTRIBUITOR

Folosiţi produsele pentru protecţia plantelor în condiţii de siguranţă.
Citiţi întotdeauna eticheta și informaţiile despre produs înainte de utilizare.
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