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Η εταιρία ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ εφαρµόζει Σύστηµα Ποιότητας κατά το πρότυπο 
EN ISO 9001:2015 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο EN ISO 14001:2015
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ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ 
ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ 
ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 
ΕΤΙΚΕΤΑ.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ή 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ.

Προϊόν παράλληλου εμπορίου (προϊόν αναφοράς: ADMIRAL 10 EC)
pyriproxyfen (πυριπροξιφέν) 10%, Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο (EC) 

Ρυθμιστής ανάπτυξης εντόμων Μιμητικό της ορμόνης νεότητας των εντόμων. 
Επιδρά στη μορφογένεση, την αναπαραγωγή και την εμβρυογένεση των 
εντόμων, ανάλογα με το στάδιο της ανάπτυξής τους (ωό, προνύμφη, νύμφη,) 
παρεμποδίζοντας την ομαλή εξέλιξη και ενηλικίωσή τους.

Είναι δραστικό σε κοκκοειδή και αλευρώδη, όταν εφαρμόζεται στα πρώτα στάδια 
ανάπτυξής τους.
Έχει μεγάλη διάρκεια δράσης, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες να έρθουν τα 
έντομα σε επαφή με το σκεύασμα και να γίνει κατάποση.

Ευρύ φάσμα δράσης (δενδρώδεις και εκτατικές καλλιέργειες, βλ. ετικέτα).
Καταπολεμά επίσης και το έντομο Marcallina hellenica στα πεύκα αστικών και 
ημιαστικών περιοχών.

Η πρόσβαση των ανθρώπων στις περιοχές που έχουν ψεκαστεί µε το σκεύασµα 
είναι δυνατή χωρίς κίνδυνο αφού στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό.

Έχει χαμηλή υπολειμματική διάρκεια (3 ημέρες) σε μελιτζάνα, πιπεριά, αγγούρι, 
αγγουράκι, κολοκυθάκι, φράουλα.

Η δραστική του ουσία ανήκει σε διαφορετική χημική ομάδα από αυτές των 
οργανοφωσφορικών, πυρεθρινοειδών και καρβαμιδικών (ανήκει στα παράγωγα της 
πυριδινίλης), οπότε μπορεί να ενταχθεί σε πρόγραμμα εναλλαγής σκευασμάτων με 
διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

Συσκευασίες: 
Φιάλες COEX μεγέθους 25, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 500, 700 κ.εκ. και 1 λίτρου.
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ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ

Πεδίο εφαρμογής-Στόχος-Δόσεις-Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής- Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά 
καλλιερ. Περίοδο: 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Φράπα, Γκρειπ-φρουτ, Άλλα είδη): Για Κοκκοειδή με 
35-75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 225 κ.εκ. (μέγιστο) σε 200-300 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 1 εφαρμογή με την 
εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων κατά προτίμηση της 1ης γενιάς. 
ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, Αχλαδιά), Βερικοκιά, Κερασιά, Άλλα είδη πυρηνοκάρπων, Χρήσεις ήσσονος 
σημασίας ΑΚΡΟΔΡΥΑ (Αμυγδαλιά, Καρυδιά, Φιστικιά, Καστανιά): Για Κοκκοειδή με 30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. 
υγρού ή 30 κ.εκ. (μέγιστο) σε 80-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 1 εφαρμογή πριν την άνθηση, με την εμφάνιση των 
πρώτων προνυμφικών σταδίων κατά προτίμηση της 1ης γενιάς. 
Ροδακινιά, Δαμασκηνιά: Για Κοκκοειδή με 30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30 κ.εκ. (μέγιστο) σε 80-100 λίτρα ψεκ. 
υγρού/στρέμμα. 1 εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων κατά προτίμηση της 1ης γενιάς. 
Ελιά: Για Λεκάνιο με 30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 37,5 κ.εκ. (μέγιστο) σε 100-125 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 1 

(3)εφαρμογή πριν την άνθηση, και εφόσον εμφανιστούν οι προνύμφες της 1ης γενιάς .
Αμπέλι: Για Κοκκοειδή με 50-75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 60 κ.εκ. (μέγιστο) σε 40-80 λίτρα ψεκ. 
υγρού/στρέμμα. 1 εφαρμογή πριν την άνθηση με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων κατά προτίμηση 
της 1ης γενιάς. 
Τομάτα, Μελιτζάνα υπαίθρου & θερμοκηπίου, Πιπεριά θερμοκηπίου, Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκυθάκι 
θερμοκηπίου: Για Αλευρώδεις με 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 75 κ.εκ. (μέγιστο) σε 100-150 λίτρα ψεκ. 

(2)υγρού/στρέμμα. 2 (1) εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων ακμαίων . 
Φράουλα θερμοκηπίου: Για Αλευρώδεις με 25-30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 25 κ.εκ. (μέγιστο) σε 80-100 λίτρα 

(2)ψεκ. υγρού/στρέμμα. 2 εφαρμογές ανά 8 ημέρες με την εμφάνιση των πρώτων ακμαίων . 
Βαμβάκι: Για Αλευρώδεις με 50 κ.εκ. (μέγιστο) σε 40-80 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 1 εφαρμογή πριν το άνοιγμα 
των καρυδιών και με την εμφάνιση των πρώτων ακμαίων. 
Καλλωπιστικά φυτά (ανθοφόρα & σε γλάστρα), Τριανταφυλλιά, Δέντρα, θάμνοι: Για Κοκκοειδή με 50-75 
κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-112,5 κ.εκ. (μέγιστο) σε 100-200 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 1 εφαρμογή με την 
εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων κατά προτίμηση της 1ης γενιάς. 
Καλλωπιστικά φυτά (ανθοφόρα & σε γλάστρα), Τριανταφυλλιά, Δέντρα, θάμνοι: Για Αλευρώδεις με 50-75 
κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-112,5 κ.εκ. (μέγιστο) σε 100-200 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 2 εφαρμογές ανά 14 

(2)ημέρες με την εμφάνιση των πρώτων ακμαίων . 
4ΠΕΥΚΑ  αστικών και περιαστικών περιοχών: Για Marchalina hellenica με 75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού με καλή 

διαβροχή. 1 εφαρμογή (με την προϋπόθεση ότι τη ίδια περίοδο δεν θα χρησιμοποιηθεί για τον ίδιο σκοπό άλλο φ.π.) 
όταν έχει εκκολαφθεί το 70-75% των νυμφών (ερπουσών) και όταν τα πεύκα δεν έχουν μελιτώδη εκκρίματα και δεν 

(4)παρατηρείται δραστηριοποίηση των μελισσών .
ΟΠαρατηρήσεις: 1) Μεσοδιάστημα επεμβάσεων 10 ημέρες όταν η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη των 25 C και 15 

ημέρες όταν είναι μικρότερη. 2) Σε περίπτωση που ο πληθυσμός των ακμαίων αλευρωδών είναι σε υψηλά επίπεδα, 
συνιστάται να προηγηθεί η χρήση κατάλληλου ακμαιοκτόνου ώστε να μειωθεί ο πληθυσμός πριν την 
εφαρμογή του ABYSS. 3) Στην ελιά εμφανίζει δευτερεύουσα δράση κατά της Parlatoria oleae. 
4) Για τη χρήση σε πεύκα πρέπει να εφαρμόζονται οι ακόλουθες οδηγίες, απαγορεύσεις, 
περιορισμοί: =Ο ακριβής χρόνος επέμβασης θα προσδιορίζεται από τους γεωπόνους 
των δήμων και κοινοτήτων ή της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή άλλης κρατικής υπηρεσίας. 
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