Ortus 5 SC
Arysta LifeScience SAS

Conținut substanță activă: fenpiroximat 5%
Insecticide

192

Cultura

Spectru de combatere

Doză

Timp de
pauză

Soia

Tetranychide și Etiella zinckenella**

0.5 l/ha

-

Măr

Pannonychus ulmi

0.1%

14 zile

Prun
Coacăz

Pannonychus ulmi
Tetranychus urticae

1 l/ha/tratament
0.1%

14 zile

Viță de vie

Pannonychus ulmi
Tetranychus urticae

0.5 l/ha

14 zile

Castraveți sera

Tetranychus urticae

0.1%

14 zile

Tomate, vinete,
ardei (solarii)
Crizanteme (solarii)

Tetranychus urticae
Tetranychus urticae

0.1% (1 l p.c./ha)
0.1%

**efect secundar

Ortus 5 SC acționează prin contact și ingestie și are efect imediat asupra dăunătorilor adulți și a
larvelor. Are acțiune rapidă de șoc
asupra formelor mobile; inhibitor al
metamorfozei.
Fenpiroximat inhibă transferul de
electroni din mitocondrie afectând
sistemul respirator al acarianului
Suprimează comportamentul acarienilor ducând la moartea lor.

atunci când populaţia de acarieni
începe să crească, iar aplicarea
preventivă este cea mai eﬁcace și cu un efect de lungă durată.
Calibrați mașina de stropit pentru
o bună distribuire a produsului pe
toate părţile atacate.
Utilizaţi ORTUS o dată pe sezon
(inclusiv alte produse din grupul
de acaricide METI) pentru a evita
dezvoltarea rezistenţei.

Recomandări de aplicare

Avantaje

Ortus 5 SC se aplică atunci când
populația de acarieni începe să
crească, utilizând dozele prezentate în tabel.
Perioada optimă de aplicare este

• Acțiune de contact și indigestie asigură o protecție excelentă a culturii
• Acționează in toate etapele de dezvoltare ale acarienilor, cu efect rapid
asupra larvelor, nimfelor şi adulţilor

• Acțiune de șoc, la o zi după tratament, acarieni nu se mai hrănesc
si nu mai produc pagube
• Eﬁcient și de lunga durată (21-28
zile) la doza recomandată pentru
cultura țintă
• Nu are rezistenţă încrucişată cu
alte acaricide convenţionale.
• Prietenos cu insectele beneﬁce se incadreaza in programul de
combatere integrata (IPM - Integrated Pest Management)

Ortus 5 SC este
oferit la ambalaje de 0,5 l.

