
www.nitrofarm.gr  

Free-phone: 800 11 820 820
+30 2310 553354-7, 

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Α΄ Φάση, ΟΤ20, 
Κ35-55, 57022, Θεσσαλονίκη

info@nitrofarm.gr

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.
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Προϊόν παράλληλου εμπορίου (προϊόν αναφοράς: CORDOBA)
Lambda-cyhalothrin (λάμδα-σαϊάλοθριν) 10%

Aιώρημα μικροκάψουλων (CS) 

Το WIT είναι ευρέως φάσματος πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο και δρα δι' επαφής 
και διά στομάχου με προληπτική και κατασταλτική δράση, για την αντιμετώπιση 
μυζητικών καθώς και μασητικών εντόμων σε διάφορες καλλιέργειες. 
Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων, παρεμποδίζοντας το κλείσιμο των 
διαύλων Na+ στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα μια συνεχή νευρομυϊκή μεταφορά μηνυμάτων, πράγμα που οδηγεί 
σε υπερδιέγερση, παράλυση και θάνατο των εντόμων.

Ευρύ φάσμα δράσης (δενδρώδεις και εκτατικές καλλιέργειες, βλ. ετικέτα).

Εγκεκριμένο για την αντιμετώπιση του εντόμου Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) στα φοινικοειδή 
(βλ. ετικέτα).

Η πρόσβαση των ανθρώπων στις περιοχές που έχουν ψεκαστεί µε το σκεύασµα είναι δυνατή χωρίς 
κίνδυνο μετά από 24 ώρες.

Δεν απαιτείται η τήρηση χρονικού διαστήματος ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς/φύτευσης της 
προστατευόμενης καλλιέργειας ή σποράς/φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν. 

Έχει χαμηλή υπολειμματική διάρκεια σε Τομάτα-Κολοκύθι (3 ημέρες) και σε Μηλιά, Αχλαδιά, Ροδακινιά, 
Βερικοκιά, Φουντουκιά, Κουνουπίδι, Μπρόκολο (7 ημέρες).

Η δραστική του ουσία ανήκει σε διαφορετική χημική ομάδα από αυτές των οργανοφωσφορικών, οπότε 
μπορεί να ενταχθεί σε πρόγραμμα εναλλαγής σκευασμάτων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την 
αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

Συσκευασίες:
25, 50, 60, 75, 100, 200, 250, 400, 500 κ.εκ., 1, 2 και 5 λίτρα
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ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ
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Πεδίο Εφαρμογής, Στόχος, Δόσεις σκευάσματος - Χρόνος 
εφαρμογής: Μηλιά, Αχλαδιά: Καρπόκαψα, Αφίδες, 15κ.εκ./100 
λίτρα ψεκ. Υγρού-15 κ.εκ./στρ , Ψεκασμοί με την εμφάνιση της 
προσβολής, Φουντουκιά: Σκαθάρι του φουντουκιού, 20-25 κ.εκ./100 
λίτρα ψεκ.Υγρού, 25κ.εκ./στρ, Ψεκασμοί με την εμφάνιση της 
προσβολής, Βερικοκιά: για Αφίδες, 10-15κ.εκ./100λίτρα ψεκ.Υγρού 
15κ.εκ./στρ, Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προσβολής, Μύγα 
Μεσογείου, 15-17,5 κ.εκ./100λίτρα ψεκ.Υγρού, 17,5κ.εκ./στρ, 
Ψεκασμός από την αλλαγή του χρώματος των καρπών,  Ροδακινιά:  
για Αφίδες 10 - 15κ εκ./100 λίτρα ψεκ.Υγρού, 15κ.εκ./στρ, Ψεκασμοί 
με την εμφάνιση της προσβολής, Μύγα Μεσογείου, 15-17,5κ.εκ./100 
λίτρα ψεκ. γρού, 17,5κ.εκ./στρ,  Ψεκασμός από την αλλαγή του 
χρώματος των καρπών,  Αμπέλι Οινοποιήσιμα σταφύλια: 
Ευδεμίδα, 25-30κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ.Υγρού, 30κ.εκ./στρ.,Τζιτζικάκι 
15-25κ.εκ./100λίτρα ψεκ.Υγρού,25κ.εκ./στρ,Ψεκασμός με την 
εμφάνιση της προσβολής. Αμπέλι Επιτραπέζια σταφύλια: 
Τζιτζικάκι 15κ.εκ./100λίτρα ψεκ.Υγρού, 15κ.εκ./στρ,Ψεκασμός με την 
εμφάνιση της προσβολής. Τομάτα: Κάμπιες Λεπιδοπτέρων, 
Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα 15-20κ.εκ./100λίτρα ψεκ.Υγρού, 
20κ.εκ. /Στρ, Αφίδες, 10 - 15κ. εκ./100 λίτρα ψεκ.Υγρού, 15 κ.εκ./ στρ, 
Ψεκασμός όταν ο πληθυσμός αρχίζει και αυξάνει σε επίπεδο 
προβλήματος, Για Αγρότιδα 12,5κ.εκ./στρ, Καθολικός ψεκασμός στο 
έδαφος, πριν την έναρξη της προσβολής. Κολοκυθάκι: Αφίδες 10-
15κ.εκ./100λίτρα ψεκ.Υγρού, 15κ.εκ./ στρ, Ψεκασμός με την εμφάνιση 
της προσβολής, Κουνουπίδι, Μπρόκολο: Πιερίδα, Μαμέστρα, 15-
20κ.εκ. /100λίτρα ψεκ.  Υγρού,  20κ.εκ. /στρ,  Αφίδες 10-
15κ.εκ./100λίτρα ψεκ.Υγρού, 15κ.εκ./στρ, Ψεκασμός με την εμφάνιση 
της προσβολής. Αγρότιδα 12,5κ.εκ./στρ,Καθολικός ψεκασμός στο 
έδαφος, πριν την έναρξη της προσβολής. Πατάτα: Δορυφόρος, 
20κ.εκ./ Στρ,Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. Αγρότιδα 
12,5 κ.εκ./στρ, Καθολικός ψεκασμός στο έδαφος πριν την έναρξη της 
προσβολής. Βρώμη,Σιτάρι,Κριθάρι: Αφίδες 15-20κ.εκ./στρ, 
Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. Καλαμπόκι: Πυραλίδα, 
20-25κ.εκ./στρ, Αφίδες,15-20κ.εκ./στρ,Ψεκασμός με την εμφάνιση 
της προσβολής. Αγρότιδα 10-12,5κ.εκ./στρ,  Καθολικός ψεκασμός 
στο έδαφος πριν την έναρξη της προσβολής. Ανθοκομικά, 
Καλλωπιστικά: Αφίδες 10-15κ.εκ./ 100λίτρα ψεκ.Υγρού,10-
15κ.εκ./στρ,Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. 
Φοινικοειδή: Κόκκινο σκαθάρι των φοινικοειδών,8-15κ.εκ./100λίτρα 
ψεκ.Υγρού,-Ψεκασμός κάλυψης από τη στεφάνη για την προστασία 
των φοινικοειδών από τις προσβολές του εντόμου.-Ψεκασμός 
κάλυψης για περιορισμό της εξάπλωσης της προσβολής στο κομμένο 
φυτό, στα κομμένα τεμάχια και στο χώρο γύρω από τη θέση κοπής, 

κατά τη διαδικασία της κοπής.-Στο χώρο διατήρησης των ευπαθών 
φυτών (φυτώρια): σε περίπτωση που υπάρχουν ύποπτα σημεία 
προσβολής στο χώρο ή στη γύρω περιοχή, προληπτική εφαρμογή με 
ψεκασμό  κάλυψης των φυτών (στα φυτώρια τα φοινικοειδή έχουν 
μικρό ύψος και μπορεί να γίνει ψεκασμός κάλυψης). Όγκος ψεκ. 
υγρού λίτρα/στρέμμα: Βρώμη, Σιτάρι, Κριθάρι, Καλαμπόκι: 
50λίτρα/στρ, Πατάτα (για Δορυφόρο): 50-80λίτρα/στρ., Μηλιά, 
Αχλαδιά, Φουντουκιά, Βερικοκιά, Ροδακινιά, Αμπέλι, Οινοποιήσιμα 
και Επιτραπέζια σταφύλια, Τομάτα, Κολοκυθάκι, Κουνουπίδι, 
Μπρόκολο, Πατάτα (για Αγρότιδα), Ανθοκομικά, Καλλωπιστικά: 100 
λίτρα/στρ., Φοινικοειδή: --. Μέγ. αριθμός εφαρμ./ ανά  καλλ. 
περίοδο - Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: Μηλιά, Αχλαδιά, 
Τομάτα (για Κάμπιες Λεπιδοπτέρων, Πράσινο σκουλήκι, 
Σποντόπτερα, Αφίδες), Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Πατάτα (για 
Δορυφόρο), Καλαμπόκι  (για Πυραλίδα, Αφίδες): 1-2/14 ημέρες , 
Φοινικοειδή: 2 , Φουντουκιά, Βερικοκιά, Ροδακινιά, Αμπέλι 
Οινοποιήσιμα σταφύλια, Αμπέλι Επιτραπέζιά σταφύλια, Τομάτα (για 
Αγρότιδα) ,  Κολοκυθάκι ,  Κουνουπίδι  + Μπρόκολο (γ ια 
Αγρότιδα),Πατάτα,  Βρώμη, Σιτάρι, Κριθάρι, Καλαμπόκι (για 
Αγρότιδα), Ανθοκομικά, Καλλωπιστικά: 1. Παρατηρήσεις: 1) 
Ακολουθείσθε τις οδηγίες των Γεωργικών προειδοποιήσεων όπου 
εφαρμόζονται.  2) Για την αντιμετώπιση του Rhynchophorus 
ferrugineus: • Η χρήση του σκευάσματος θα διενεργείται 
αποκλειστικά στα πλαίσια εφαρμογής της Απόφασης 2007/365/ΕΚ 
της Επιτροπής, όπως ισχύει. Αρμόδιες Υπηρεσίες για την εφαρμογή 
της εν λόγω Απόφασης είναι οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων. • Οι 
ΔΑΟΚ, οι Δήμοι και οι υπεύθυνοι των συνεργείων που διενεργούν 
τους ψεκασμούς, υποχρεούνται να ειδοποιούν έγκαιρα τους 
Μελισσοκόμους της περιοχής Που πρόκειται να διενεργηθεί 
εφαρμογή του σκευάσματος σε φοινικοειδή, με κάθε πρόσφορο μέσο  
• Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα κατά την άνθηση των φοινικοειδών, 
σε διαφορετική περίπτωση κόψτε τα άνθη 2 ημέρες πριν την 
εφαρμογή. • Μην το εφαρμόζεται σε περίπτωση που υπάρχει μεγάλη 
ποσότητα μελιτώματος αφίδων στην περιοχή εφαρμογής.• Σε 
περίπτωση που απαιτείται χρήση φερομονικών παγίδων, αυτή να 
γίνεται μόνο με το συντονισμό των αρμοδίων τοπικών αρχών. • 
Υπεύθυνος σε σχέση με τις αποτυχίες όσον αφορά την 
αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα του 
προϊόντος για τη χρήση ήσσονος σημασίας, 
είναι το πρόσωπο που χρησιμοποιεί το 
φυτοπροστατευτικό προϊόν. 
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