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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.

ΠΡΟΪΟΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (Προϊόν αναφοράς: PROFIL 20 SG)
acetamiprid (ασεταμιπρίντ) 20% = Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG) 

Διασυστηματικό εντομοκτόνο, επαφής και στομάχου, με ευρύ φάσμα δράσης 
εναντίον κυρίως μυζητικών εντόμων όπως οι αφίδες, οι αλευρώδεις, και ορισμένα 
Λεπιδόπτερα όπως ο φυλλοκνίστης των εσπεριδοειδών (Phyllocnistis citri) (βλ. 
ετικέτα).

Μετά την απαγόρευση χρήσης άλλων νεονικοτινοειδών εντομοκτόνων σε καλλιέργειες 
υπαίθρου, το MEDAS MAX SG αναμένεται να αποτελέσει πολύ σημαντικό όπλο στη φαρέτρα 
των παραγωγών για την αντιμετώπιση των αφίδων και άλλων εντόμων.

Δεν απαιτείται η τήρηση χρονικού διαστήματος ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής 
και:
-σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας.
-σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν.
-της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει 
εφαρμοστεί το σκεύασμα.

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και τις συνιστώμενες 
δόσεις.

Χαμηλής υπολειμματικής διάρκειας σε τομάτες, πιπεριές, μελιτζάνες και 
κολοκυνθοειδή θερμοκηπίου (3 ημέρες).

Συσκευασίες:
-Είδος: Σακούλα μέσα σε κουτί. -Μέγεθος: 10, 50, 60, 70, 80, 100, 150, 200, 250, 
300, 350, 400, 500, 550, 600 γρ., 1 κιλό, 1.2 κιλά. -Υλικό: Σακούλα Laminate 
(PET/AL/PE), κουτί χάρτινο. 
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ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ

30

Πεδίο Εφαρμογής - Στόχος - Δόσεις - Τρόπος & 
Χρόνος εφαρμογής: Εσπεριδοειδή (Φυτώρια) 
Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεµονιά: i) Για Αφίδες με 
25 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 15-25 γρ. σε 60-100 
λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Ψεκασµοί φυλλώµατος µε 
την έναρξη της προσβολής. ii) Για Φυλλοκνίστη με 25 
γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 15-25 γρ. σε 60-100 λίτρα 
ψεκ. υγρού/στρέμμα. Ψεκασµοί κυρίως στην νέα 
βλάστηση το καλοκαίρι µε την έναρξη της προσβολής. 
Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεµονιά, 
Γκρεϊπ φρουτ, Κιτριά): Για Αφίδες με 25 γρ./100 
λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 γρ. σε 200 λίτρα ψεκ. 
υγρού/στρέμμα. Με την έναρξη της προσβολής νωρίς 
την άνοιξη κατά την περίοδο από τη διόγκωση των 
οφθαλµών έως την πτώση των πετάλων. Μηλοειδή 
(Μηλιά, Αχλαδιά): Για Αφίδες, Φυλλορύκτες με 25 
γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 25-37,5 γρ. σε 100-150 
λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Ψεκασµοί φυλλώµατος µε 
την έναρξη της προσβολής.  Πυρηνόκαρπα 
(Ροδακινιά, Βερυκοκιά, Κερασιά): Για Αφίδες, 
Φυλλορύκτες με 25 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 25-
37,5 γρ. σε 100-150 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 
Ψεκασµοί φυλλώµατος µε την έναρξη της προσβολής.
Δαμασκηνιά: Για Αφίδες, Φυλλορύκτες με 25 
γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 25 γρ. σε 100 λίτρα ψεκ. 
υγρού/στρέμμα. Ψεκασµοί φυλλώµατος µε την έναρξη 
της προσβολής. Toµάτες, Πιπεριές, Μελιτζάνες (Α): 
Για Αφίδες με 25 γρ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. 
υγρού/στρέμμα. Ψεκασµοί φυλλώµατος µε την έναρξη 
της προσβολής. Toµάτες, Πιπεριές, Μελιτζάνες (Θ): 
i) Για Αφίδες με 25 γρ. σε 100-170 λίτρα ψεκ. 
υγρού/στρέμμα, ii) Για Αλευρώδεις με 35-40 γρ. σε 
100-170 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Ψεκασµοί 
φυλλώµατος µε την έναρξη της προσβολής. Μαρούλι 
(Α): Για Αφίδες με 25 γρ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. 
υγρού/στρέμμα. Ψεκασµοί φυλλώµατος µε την έναρξη 
της προσβολής. Κολοκυνθοειδή (μη εδώδιµος 
φλοιός), Πεπόνι (Α): i) Για Αφίδες με 12,5-15 γρ. σε 
50-60 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα, ii) Για Αλευρώδεις 
με 20-25 γρ. σε 50-60 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 
Ψεκασµοί φυλλώµατος µε την έναρξη της προσβολής.

Κολοκυνθοειδή (εδώδιµος φλοιός), Αγγούρι (Θ): i) 
Για Αφίδες με 25 γρ. σε 100-170 λίτρα ψεκ. 
υγρού/στρέμμα, ii) Για Αλευρώδεις με 35-40 γρ. σε 
100-170 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Ψεκασµοί 
φυλλώµατος µε την έναρξη της προσβολής. Βαμβάκι: 
i) Για Αφίδες με 20-25 γρ. σε 50-80 λίτρα ψεκ. 
υγρού/στρέμμα, i i )  Για Αλευρώδεις,  Καφέ 
Βρωμούσα (Χρήση ήσσονος σημασίας)* με 25-30 
γρ. σε 50-80 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Ψεκασµοί 
φυλλώµατος µε την έναρξη της προσβολής. Καπνός: 
Για Αφίδες, Αλευρώδεις με 25-30 γρ. σε 50-100 λίτρα 
ψεκ. υγρού/στρέμμα. Ψεκασµοί φυλλώµατος με την 
έναρξη της προσβολής. Πατάτα: i) Για Δορυφόρο με 
12,5 γρ. σε 40 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα, ii) Για 
Αφίδες με 20 γρ. σε 40 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 
Ψεκασµοί φυλλώµατος µε την έναρξη της προσβολής. 
Μηδική: Για Αφίδες με 7,5-10 γρ. σε 50 λίτρα ψεκ. 
υγρού/στρέμμα. Ψεκασµοί φυλλώµατος με την έναρξη 
της προσβολής. Καλλωπιστικά: i) Για Αφίδες με 25 
γρ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα, ii) Για 
Αλευρώδεις, Δευτερεύουσα δράση κατά του 
Θρίπα με 35-40 γρ. σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 
Ψεκασµοί φυλλώµατος με την έναρξη της προσβολής. 
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική 
περίοδο: Εσπεριδοειδή (στον αγρό): 1 εφαρμογή, 
Εσπεριδοειδή (στο φυτώριο) και όλες οι άλλες 
καλλιέργειες: 2 εφαρμογές.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Το εύρος των δόσεων σχετίζεται 
µε την πυκνότητα του πληθυσµού του εχθρού. 2. 
∆ιάρκεια προστασίας: 14-21 ηµέρες. 3. Ο όγκος του 
ψεκαστικού υγρού εξαρτάται από την καλλιέργεια και 
το στάδιο ανάπτυξης της. *«Δεν έχει τεκμηριωθεί η 
αποτελεσματικότητα στη καφέ βρωμούσα του 
βαμβακιού. Για τη χρήση αυτή, ο κάτοχος της 
άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες 
που αφορούν την αποτελεσματικότητα από την 
εφαρμογή του σκευάσματος».
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