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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.

MEMEME
Προϊόν παράλληλου εμπορίου (προϊόν αναφοράς: BORNEO 11 SC)
etoxazole (ετοξαζόλ) 11% = Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο (EC) 

Ακαρεοκτόνο επαφής. Παρεμποδίζει την εξέλιξη των ωών και των άλλων 
ατελών σταδίων των ακάρεων. Χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση 
τετρανύχων σε μηλιά, αχλαδιά, βερικοκιά, ροδακινιά, νεκταρινιά, αμπέλι, 
εσπεριδοειδή (λεμονιά, μανταρινιά, πορτοκαλιά,γκρέιπφρούτ και φράπα), 
τομάτα και μελιτζάνα υπαίθρου και θερμοκηπίου καθώς και σε βαμβάκι.

Πολύ σημαντικό όπλο για τον παραγωγό, καθώς συντελεί στη μείωση του 
πληθυσμού των ακμαίων, δρώντας σε προγενέστερα στάδια αυτών.

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.

Δεν είναι τοξικό για τον άνθρωπο, οπότε δεν απαγορεύεται η χρήση του σε 
κατοικημένες περιοχές.

Έχει χαμηλή υπολειμματική διάρκεια (3 ημέρες) σε τομάτα και μελιτζάνα.

Συσκευασίες: 
Φιάλες HDPE μεγέθους 25,κ.εκ. έως 1 λίτρου.
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ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ
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MEMEME
Πεδίο Εφαρµογής-Στόχος-Δόσεις-Τρόπος και χρόνος 
εφαρµογής**-Μέγιστος αριθµός εφαρµογών ανά 
καλλιεργητική περίοδο:
Μηλοειδή (µηλιά, αχλαδιά): Για Τετράνυχους: Κίτρινος 
(Tetranychus urticae), Κόκκινος (Panonychus ulmi) µε i) 25-
30ml/100 λίτρα ψεκ. υγρού* ή 50ml (max) σε 100-150 λίτρα 
ψεκ. υγρού/στρέµµα, ii) 35-50ml/100 λίτρα ψεκ. υγρού* ή 50ml 
(max) σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέµµα. 1 εφαρµογή µε 
ψεκασµό φυλλώµατος πλήρους κάλυψης. Στο τέλος της 
εκκόλαψης των κινούµενων µορφών από τα χειµερινά αυγά.
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (βερικοκιά, ροδακινιά, νεκταρινιά): Για 
Τετράνυχους (Tetranychus urticae, Panonychus ulmi) µε i) 25-
30ml/100 λίτρα ψεκ. υγρού* ή 50ml (max) σε 100-150 λίτρα 
ψεκ. υγρού/στρέµµα, ii) 35-50ml/100 λίτρα ψεκ. υγρού* ή 50ml 
(max) σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέµµα. 1 εφαρµογή µε 
ψεκασµό φυλλώµατος πλήρους κάλυψης. Στο τέλος της 
εκκόλαψης των κινούµενων µορφών από τα χειµερινά αυγά.
Μικρής σηµασίας χρήση: Δαµασκηνιά (PRNDO): Για 
Τετράνυχους (Tetranychus urticae TETRUR, Panonychus ulmi 
METTUL) µε 40-50ml/100 λίτρα ψεκ. υγρού* ή 50ml (max) σε 
100-120 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέµµα. 1 εφαρµογή µε ψεκασµό 
φυλλώµατος πλήρους κάλυψης. Στο τέλος της εκκόλαψης των 
κινούµενων µορφών από τα χειµερινά αυγά.
Μικρής σηµασίας χρήση: Κερασιά (PRNAV): Για Τετράνυχους 
(Tetranychus urticae TETRUR, Panonychus ulmi METTUL) µε 35-
50ml/100 λίτρα ψεκ. υγρού* ή 50ml (max) σε 100-140 λίτρα 
ψεκ. υγρού/στρέµµα. 1 εφαρµογή µε ψεκασµό φυλλώµατος 
πλήρους κάλυψης. Στο τέλος της εκκόλαψης των κινούµενων 
µορφών από τα χειµερινά αυγά.
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (λεµονιά, µανταρινιά, πορτοκαλιά, γκρέιπ 
φρουτ, φράπα): Για Τετράνυχους (Tetranychus urticae, 
Panonychus citri) µε i) 15ml/100 λίτρα ψεκ. υγρού* ή 50ml 
(max) σε 200-300 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέµµα, ii) 20ml/100 
λίτρα ψεκ. υγρού* ή 50ml (max) σε 200-250 λίτρα ψεκ. 
υγρού/στρέµµα, iii) 25ml/100 λίτρα ψεκ. υγρού* ή 50ml (max) 
σε 200 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέµµα. 1 εφαρµογή µε ψεκασµό 
φυλλώµατος πλήρους κάλυψης. Με την εµφάνιση των πρώτων 
κινούµενων µορφών.
Αµπέλι (οινοποιήσιµα και επιτραπέζια): Για Τετράνυχους 
(Tetranychus urticae, Panonychus ulmi) µε i) 25ml/100 λίτρα 

ψεκ. υγρού* ή 25ml (max) σε 50-100 λίτρα ψεκ. 
υγρού/στρέµµα, ii) 30-50ml/100 λίτρα ψεκ. υγρού* ή 25ml 
(max) σε 50 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέµµα. 1 εφαρµογή µε 
ψεκασµό φυλλώµατος πλήρους κάλυψης. Τέλος Άνοιξης-µέσα 
Ιουνίου µε την εµφάνιση των πρώτων κινούµενων µορφών.
Τοµάτα, Μελιτζάνα (υπαίθρου και θερµοκηπίου): Για 
Τετράνυχους (Tetranychus urticae) µε i) 25-35ml/100 λίτρα ψεκ. 
υγρού* ή 50ml (max) σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέµµα 
(υπαίθρου), ii) 25-30ml/100 λίτρα ψεκ. υγρού* ή 50ml (max) σε 
50-150 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέµµα (θερµοκηπίου), iii) 35ml/100 
λίτρα ψεκ. υγρού* ή 50ml (max) σε 50-100 λίτρα ψεκ. 
υγρού/στρέµµα. 1 εφαρµογή µε ψεκασµό φυλλώµατος πλήρους 
κάλυψης. Με την εµφάνιση των πρώτων κινούµενων µορφών.
Καρπούζι, Πεπόνι (Υπαίθρου): Για κοινό Τετράνυχο (Tetranychus 
urticae) µε 35-50ml/100 λίτρα ψεκ. υγρού* ή 30-35ml (max) σε 
50-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέµµα. 1 εφαρµογή µε ψεκασµό 
φυλλώµατος πλήρους κάλυψης. Με την εµφάνιση των πρώτων 
κινούµενων µορφών.
Φράουλα υπαίθρου και υπό κάλυψη: Για Τετράνυχους 
(Tetranychus urticae) µε 50ml/100 λίτρα ψεκ. υγρού* ή 40-50ml 
(max) σε 80-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέµµα. 1 εφαρµογή µε 
ψεκασµό φυλλώµατος πλήρους κάλυψης. Με την εµφάνιση των 
πρώτων κινούµενων µορφών.
Βαµβάκι: Για Τετράνυχους (Tetranychus urticae) µε 30-37,5 
(max) σε 50-80 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέµµα. 1 εφαρµογή µε 
ψεκασµό φυλλώµατος πλήρους κάλυψης. Πριν από το άνοιγµα 
των καρυδιών, µε την εµφάνιση των πρώτων κινούµενων 
µορφών.
Τριανταφυλλιά (Θερµοκήπιο): Για κοινό Τετράνυχο (Tetranychus 
urticae) µε 25-50ml/100 λίτρα ψεκ. υγρού* ή 50ml (max) σε 50-
100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέµµα. 1 εφαρµογή µε ψεκασµό 
φυλλώµατος πλήρους κάλυψης, µε την εµφάνιση των πρώτων 
κινούµενων µορφών.
*Το εύρος της δόσης εξαρτάται από το µέγεθος του πληθυσµού. 
**Σύµφωνα µε τις Γεωργικές Προειδοποιήσεις των τοπικών 
γραφείων φυτοπροστασίας. Αν η εφαρµογή καθυστερήσει και 
είναι παρών µεγάλος αριθµός ενηλίκων 
πρέπει να εφαρµοστεί ακαρεοκτόνο µε 
δράση σε ενήλικα.
Διάρκεια προστασίας: 45-60 ηµέρες.
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