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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.

ABO
Προϊόν παράλληλου εμπορίου (προϊόν αναφοράς: AFFIRM 0,95 SG)

Emamectin benzoate 0,95% β/β = υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)

Μη διασυστηματικό εντομοκτόνο για την αντιμετώπιση λεπιδοπτέρων εντόμων 
που προσβάλλουν κηπευτικά, αμπέλι, βαμβάκι, μηλιά, ροδακινιά και άλλες 
καλλιέργειες. Παρουσιάζει διελασματική κίνηση. Δρα κυρίως με κατάποση. 
Προσδένεται στους υποδοχείς του γ-αμινοβουτυρικού οξέος (GABA) και 
ενεργοποιεί το κανάλι ιόντων χλωρίου. Η συνεχής εισροή ιόντων χλωρίου στο 
μυϊκό ιστό οδηγεί στην παράλυση και τελικά το θάνατο των εντόμων.

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

Μετά την απαγόρευση της δραστικής ουσίας chlorpyrifos που άφησε ένα μεγάλο κενό στην 
εντομοκτονία, αποτελεί ένα όπλο στη φαρέτρα των παραγωγών για αποτελεσματικές λύσεις (βλ. 
ετικέτα).

Δεν απαιτείται η τήρηση χρονικού διαστήματος ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς/φύτευσης 
της προστατευόμενης καλλιέργειας ή σποράς/φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν, καθώς 
και της πρόσβασης των ανθρώπων στις περιοχές που έχουν ψεκαστεί µε το σκεύασµα.

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

Μόλις 1-7 ημέρες (με εξαίρεση το βαμβάκι) τελευταία ασφαλή επέμβαση πριν τη συγκομιδή σε όλες τις 
υπόλοιπες εγκεκριμένες καλλιέργειες (βλ. ετικέτα).

Συσκευασίες: 
Κουτί 50 γρ., 100 γρ., 250γρ., 300γρ., 400 γρ., 500 γρ., 600 γρ., 750γρ., 1 κιλού, 1,5 κιλών, 2 κιλών, 2,5 
κιλών, 3 κιλών, 5 κιλών, 6 κιλών και 10 κιλών. Σακούλα από Fluorinated HDPE (high density 
polyethylene), εντός χαρτοκυτίου ή Σακούλα από τριστρωματικό φιλμ εντός χαρτοκυτίου 
(paper/polyethylene laminate with additional barrier material(polyethylene terephthalate/met)). 
Δοχείο 50 γρ., 100 γρ., 250γρ., 300γρ., 400 γρ., 500 γρ., 600 γρ., 750γρ., 1 κιλού, 1,5 κιλών, 2 κιλών, 2,5 
κιλών, 3 κιλών, 5 κιλών, 6 κιλών και 10 κιλών. Fluorinated HDPE (high density polyethylene). 
Δοχείο ή κουτί 250 γρ., 1 κιλού και 5 κιλών Eξωτερικά χαρτόκουτο με ειδικά ενισχυμένη εσωτερική 
σακούλα PET/PE. 
Δοχείο 10 κιλών Eξωτερικά χαρτόκουτο με ειδικά ενισχυμένη εσωτερική σακούλα PET/PE. 
Μπουκάλι 50 γρ., 100 γρ., 250γρ., 300γρ., 400 γρ., 500 γρ., 600 γρ., 750γρ., 1 κιλού, 1,5 κιλών, 2 κιλών, 
2,5 κιλών και 3 κιλών HDPE (high density polyethylene). 
Μπιτόνι 5 κιλών, 6 κιλών και 10 κιλών HDPE (high density polyethylene).
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ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ

ABO
Πεδίο Εφαρμογής - Εχθρός - Δόσεις - Τρόπος & Χρόνος εφαρμογής: 
Μηλοειδή (Μηλιά): 
Για Καρπόκαψα της μηλιάς (Cydia pomonella), Εούλια (Argyrotaenia ljungiana), Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, 
Νεκταρινιά): Για Βλαστορύκτη της ροδακινιάς (Cydia molesta), Ανάρσια (Anarsia lineatella) με 200-250 γρ./100 λίτρα 
ψεκ. υγρού ή (200-325) γρ. σε 100-130 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Σύμφωνα με τις συστάσεις των Τοπικών Κέντρων 
Γεωργικών Προειδοποιήσεων ή με την εμφάνιση της προσβολής. 
Αμπέλι (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες): Για Ευδεμίδα (Lobesia botrana), Κοχυλίδα (Clysia ambiguella) 
με 150 γρ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Σύμφωνα με τις συστάσεις των Τοπικών Κέντρων Γεωργικών 
Προειδοποιήσεων ή με την εμφάνιση της προσβολής. 
Βαμβάκι: Για Πράσινο σκουλήκι (Heliothis armigera) με 150 γρ. σε 50-80 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Με την εμφάνιση 
της προσβολής. 
Τομάτα: Για Πράσινο σκουλήκι (Heliothis armigera), Σποντόπτερα (Spodoptera spp.), Φυλλορύκτη της τομάτας (Tuta 
absoluta): i) (Θερμοκηπίου): Με 150 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή (120-225) γρ. σε 80-150 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα, ii) 
(Υπαίθρου): Με 150 γρ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Με την εμφάνιση της προσβολής. 
Πιπεριά, Μελιτζάνα, Πεπόνι: Για Πράσινο σκουλήκι (Heliothis armigera), Σποντόπτερα (Spodoptera spp.): i) 
(Θερμοκηπίου): Με 150 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή (120-225) γρ. σε 80-150 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα, ii) (Υπαίθρου): 
Με 150 γρ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Με την εμφάνιση της προσβολής. 
Αγγούρι (Θερμοκηπίου), Κολοκύθι (Θερμοκηπίου): Για Σποντόπτερα (Spodoptera spp.): με 150 γρ./100 λίτρα ψεκ. 
υγρού ή (75-225) γρ. σε 50-150 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Με την εμφάνιση της προσβολής. 
Καρπούζι: Για Σποντόπτερα (Spodoptera spp.): i) (Θερμοκηπίου): Με 150 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή (120-225) γρ. σε 
80-150 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα, ii) (Υπαίθρου): Με 150 γρ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Με την εμφάνιση 
της προσβολής. 
Φράουλα (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου), Μαρούλι (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου), Αγκινάρα: Για Πράσινο 
σκουλήκι (Heliothis armigera), Σποντόπτερα (Spodoptera spp.) με 150 γρ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Με την 
εμφάνιση της προσβολής. 
Μπρόκολο: Για Σποντόπτερα (Spodoptera spp.), Πλουτέλλα (Plutella xylostella) με 150 γρ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. 
υγρού/στρέμμα. Με την εμφάνιση της προσβολής. 
Λάχανο, Κουνουπίδι: Για Πράσινο σκουλήκι (Heliothis armigera), Σποντόπτερα (Spodoptera spp.), Πλουτέλλα 
(Plutella xylostella), Πιερίδα (Pieris spp.) με 150 γρ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Με την εμφάνιση της 
προσβολής. 
Πράσινα φασολάκια (με λοβό): Για Πράσινο σκουλήκι (Heliothis armigera), Σποντόπτερα (Spodoptera spp.) με 150 
γρ. σε 30-80 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Με την εμφάνιση της προσβολής.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: Μέχρι 3 εφαρμογές (εφόσον απαιτείται) 
με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες. 
Παρατήρηση: 1. Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο με την πυκνότητα του πληθυσμού. 
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