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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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Προϊόν παράλληλου εμπορίου (προϊόν αναφοράς: TEPPEKI 50 WG)

flonicamid 50% β/β
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

Διασυστηματικό εντομοκτόνο κατά των αφίδων. Η δράση του εντοπίζεται στην 
εκλεκτική παρεμπόδιση της διατροφικής συμπεριφοράς των αφίδων με 
αποτέλεσμα τα έντομα να σταματούν αμέσως να τρέφονται και να πεθαίνουν σε 1-
3 ημέρες μετά την εφαρμογή.

Πολύ σημαντικό όπλο των παραγωγών κατά των αφίδων, μετά τον περιορισμό χρήσης των 
νεονικοτινοειδών εντομοκτόνων.

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

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

Η πρόσβαση των ανθρώπων στις περιοχές που έχουν ψεκαστεί µε το σκεύασµα είναι 
δυνατή χωρίς κίνδυνο, 6 ώρες μετά την εφαρμογή στον αγρό και 8 ώρες μετά την εφαρμογή 
στο θερμοκήπιο.

Σύμφωνα με την έγκρισή του δεν έχει σήμανση τοξικότητας για τον άνθρωπο, οπότε δεν 
απαγορεύεται η χρήση του σε κατοικημένες περιοχές.

Μικρή ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα (5 μέτρα).

Μόλις μία (1) ημέρα τελευταία ασφαλή επέμβαση πριν τη συγκομιδή σε Αγγούρια – 
Αγγουράκια, Κολοκυθάκια θερμοκηπίου, Τομάτες- μελιτζάνες (αγρού και θερμοκηπίου).

Συσκευασίες: 
1.Σακούλες / βαζάκια 10 γρ. - 2 κιλά. Βαζάκια τυπωμένα HDPE ή σακουλάκια HDPE κλεισμένα 
αεροστεγώς που περιέχονται μέσα σε κουτί. COEX (HDPE/PA). 
2.Σάκοι 25 κιλά. HDPE.

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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Πεδίο Εφαρμογής - Στόχος - Δόσεις - Τρόπος & Χρόνος εφαρμογής – 
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 
EΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Πορτοκαλιές, Μανταρινιές, Λεμονιές, Γκρέιπ-
φρουτ, Kίτρα, Φράπες, Νεραντζιές, Περγαμόντο, Κουμκουάτ): Για 
αφίδες Εσπεριδοειδών εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς 

(1)την παρουσία μελισσών . Δόση: 10γρ./στρέμμα ή 3,5-10 γρ./100 λίτρα 
ψεκ. υγρού. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 με μεσοδιάστημα 14 ημέρες 
εφόσον απαιτείται. Όγκος ψεκ. υγρού: 100-300 λίτρα/στρέμμα.  
Ροδακινιές, Κερασίες, Δαμασκηνιές: Για αφίδες εφαρμογή με την 

(1)εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών . Δόση: 
14γρ./στρέμμα ή 8-14γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Μέγιστος αριθμός 
εφαρμογών: 2 με μεσοδιάστημα 21 ημέρες εφόσον απαιτείται. Όγκος ψεκ. 
υγρού: 100-150 λίτρα/στρέμμα.  Μηλιές (για γκρίζα και πράσινη 
αφίδα), Αχλαδιές, Αχλαδιές-NASHI, Κυδωνιές (για αφίδες και γκρίζα 
αφίδα της Αχλαδιάς): Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς 

(1)την παρουσία μελισσών . Δόση: 14γρ./στρέμμα ή 8-14γρ./100 λίτρα ψεκ. 
υγρού. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 με μεσοδιάστημα 21 ημέρες 
εφόσον απαιτείται. Όγκος ψεκ. υγρού: 100-150 λίτρα/στρέμμα.  Τομάτες, 
Μελιτζάνες (υπαίθρου): Για αφίδες εφαρμογή με την εμφάνιση της 

(1)προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών . Δόση: 10 γρ./στρέμμα. 
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 με μεσοδιάστημα 14 ημέρες εφόσον 
απαιτείται. Όγκος ψεκ. υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα.  Τομάτες, 
Μελιτζάνες (θερμοκηπίου): Για αφίδες εφαρμογή με την εμφάνιση της 

(1)προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών  (Ιδιαίτερα στο θερμοκήπιο 
όταν το 5% των φύλλων έχει προσβληθεί από 1 ή περισσότερα έντομα). 
Δόση: 10γρ./στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 max με 
μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες εφόσον απαιτείται. Όγκος ψεκ. υγρού: 50-
100 λίτρα/στρέμμα. Τομάτες, Μελιτζάνες (θερμοκηπίου) (για 
εφαρμογές με στάγδην άρδευση): Για Αλευρώδεις η πρώτη εφαρμογή 
γίνεται στα φύλλα ενάντια στις αφίδες σ` αυτή την περίπτωση ο αριθμός 
εφαρμογών είναι max 3 με δύο επεμβάσεις στάγδην άρδευση και μία 
φυλλώματος. Δόση: 16γρ./στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 max 
(1 Φυλλώματος, 2 Με στάγδην άρδευση) με μεσοδιάστημα 10-14 μέρες 
εφόσον απαιτείται. Όγκος ψεκ. υγρού: 200-500 λίτρα/στρέμμα.  
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ (Αγγούρια, Αγγουράκια, Κολοκυθάκια 
(θερμοκηπίου): Για αφίδες εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής 

(1)χωρίς την παρουσία μελισσών  (ιδιαίτερα στο θερμοκήπιο όταν το 5% 
των φύλλων έχει προσβληθεί από 1 ή περισσότερα έντομα). Δόση: 
10γρ./στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 με μεσοδιάστημα 14 
ημέρες εφόσον απαιτείται. Όγκος ψεκ. υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα. 
ΠΑΤΑΤΕΣ: Για αφίδες εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς 

(1)την παρουσία μελισσών . Δόση: 16γρ./στρέμμα. Μέγιστος αριθμός 
εφαρμογών: 2 με μεσοδιάστημα 21 ημέρες εφόσον απαιτείται. Όγκος ψεκ. 
υγρού: 20-50 λίτρα/στρέμμα. ΣΙΤΑΡΙ: Για αφίδες εφαρμογή με την 
εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών. Δόση: 

14γρ./στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 με μεσοδιάστημα 21 
ημέρες εφόσον απαιτείται. Όγκος ψεκ. υγρού: 20-50 λίτρα/στρέμμα. 

(4) ΚΑΠΝΟΣ (ΝΙΟΤΑ): Για αφίδες, θρίπες (χρήση ήσσονος σημασίας)
εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία 
μελισσών. Δόση: 14γρ./στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 με 
μεσοδιάστημα 14 ημέρες εφόσον απαιτείται. Όγκος ψεκ. υγρού: 40-60 
λίτρα/στρέμμα. ΚΑΠΝΟΣ (ΝΙΟΤΑ) (εφαρμογή με ριζοπότισμα με το 

(4)νερό της μεταφύτευσης) Χρήση ήσσονος σημασίας : Για αφίδες, 
θρίπες εφαρμογή κατά τη μεταφύτευση χωρίς την παρουσία μελισσών. 
Δόση: 14γρ./στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 max (1 εφαρμογή 
με ριζοπότισμα με το νερό της μεταφύτευσης και 1 εφαρμογή φυλλώματος 
μετά από  14 ημέρες) εφόσον απαιτείται. Όγκος ψεκ. υγρού: 40-60 
λίτρα/στρέμμα. BAMBAKI: Για αφίδες και λύγκο (χρήση ήσσονος 
σημασίας) εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την 

(1)παρουσία μελισσών . Δόση: 7,5γρ./στρέμμα. Μέγιστος αριθμός 
εφαρμογών: 2 με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες εφόσον απαιτείται. Όγκος 
ψεκ. υγρού: 50-80 λίτρα/στρέμμα. Αρακάς (με λοβό) υπαίθρου για 

(5)χρήση ήσσονος σημασίας : Για αφίδες 1 εφαρμογή με την εμφάνιση της 
προσβολής από το στάδιο του 6ου ξεδιπλωμένου φύλλου (BBCH16) 
χωρίς την παρουσία μελισσών. Δόση: 14γρ./στρέμμα ή 35-70 γρ ανά 100 
λίτρα. Όγκος ψεκ. υγρού: 20-40 λίτρα/στρέμμα. ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ 
(ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΕΣ υπαίθρου και θερμοκηπίου): Για αφίδες εφαρμογή 

(1)με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών εντόμων  
(ιδιαίτερα στο θερμοκήπιο όταν το 5% των φύλλων έχει προσβληθεί από 1 
ή περισσότερα έντομα). Δόση: 14γρ./στρέμμα. Μέγιστος αριθμός 
εφαρμογών: 3 με μεσοδιάστημα 14-21 ημέρες εφόσον απαιτείται. Όγκος 
ψεκ. υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα. ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΙ 
ΘΑΜΝΟΙ: Για αφίδες εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς 
την παρουσία μελισσών. Δόση: 14γρ./στρέμμα. Μέγιστος αριθμός 
εφαρμογών: 3 με μεσοδιάστημα 14-21 ημέρες εφόσον απαιτείται. Όγκος 
ψεκ. υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα.  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1) Η μία εφαρμογή μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια της 
ανθοφορίας. 2) Σε περιοχές με υψηλά ποσοστά προσβολής ακολουθήστε 
πρόγραμμα ψεκασμών το οποίο να προβλέπει εναλλαγή προϊόντων με 
διαφορετικό τρόπο δράσης. 3) Για καλύτερα αποτελέσματα πρέπει να 
γίνεται καλή και ομοιόμορφη διαβροχή των φυτών. 4) Για τις χρήσεις 
ήσσονος σημασίας: Βαμβάκι και Καπνός, δεν έχει τεκμηριωθεί η 
αποτελεσματικότητα. Για την χρήση του σκευάσματος σε αυτές τις 
χρήσεις ήσσονος σημασίας ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για 
πιθανές αποτυχίες που αφορούν στην αποτελεσματικότητα από τη χρήση 
του. 5) Για τη χρήση ήσσονος σημασίας: Αρακάς (με 
λοβό) δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα 
και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες 
αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια από 
τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση 
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