
(Νεμαθορίν)
Νηματοδωκτόνο

Ξεκίνα σωστά για τους νηματώδεις



Δραστική Ουσία Fosthiazate.

Τρόπος Δράσης
Έχει δράση επαφής και στομάχου. Δρα στο νευρικό σύστημα του νηματώδη. Παραλύει και σκοτώνει 
τους νηματώδεις.

Φάσμα Δράσης Ελέγχονται είδη του γένους Meloidogyne spp. (κομβονηματώδεις).

Εγκεκριμμένες 
Καλλιέργειες

Τομάτα και Μελιτζάνα Θερμοκηπίου.

Προτεινόμενη Δόση 0,5 - 1 λίτρο / στρέμμα. Η χαμηλή δόση για χαμηλούς πληθυσμούς Νηματωδών.

Στάδιο και Τρόπος 
Εφαρμογής

3-6 ημέρες πριν τη μεταφύτευση της καλλιέργειας σε γυμνό έδαφος μέσω του συστήματος στάγδην 
άρδευσης. Να γίνεται όσο το δυνατόν ομοιόμορφη κατανομή πάνω στη γραμμή μεταφύτευσης με τον 
απαιτούμενο κατά περίπτωση αριθμό σταλακτών. Να μην ακολουθούν υψηλοί όγκοι νερού αμέσως 
μετά την εφαρμογή του Nemathorin 150EC. Να επιδιώκεται την ελαφρά ενσωμάτωση σε βάθος 10 - 15 
εκ. Να γίνεται σωστή ρύθμιση των αρδευτικών συστημάτων.

Σημεία Προσοχής 
για αποφυγή 
Φυτοτοξικότητας

Σε βαριά ή μέτρια εδάφη το Nemathorin 150EC μπορεί να προκαλέσει κάποια παροδική χλώρωση ή 
νέκρωση της κορυφής στα νέα μεταφυτευμένα φυτά τομάτας ή μελιτζάνας. Τα φυτά επανέρχονται όταν 
αναπτυχθεί η καλλιέργεια. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος για την καλλιέργεια, συνιστώ-
νται τα ακόλουθα μέτρα:

• Πριν από την εφαρμογή, το έδαφος θα πρέπει να είναι καλά και ομοιόμορφα καλλιεργημένο και ποτισμένο

• Θα πρέπει να ακολουθούνται αυστηρά οι συνιστώμενες δόσεις και ο χρόνος εφαρμογής.

• Θα πρέπει να ελέγχεται το σύστημα στάγδην άρδευσης προσεκτικά προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
σωστή δόση του σκευάσματος και η ομοιόμορφη κατανομή του στο έδαφος.

• Τα μεταφυτευμένα φυτά πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση Επιπλέον, πρέπει να ληφθούν τα κατάλ-
ληλα μέτρα για την καλή ανάπτυξη των φυτών, όπως η ορθολογική άρδευση και λίπανση και κατάλ-
ληλη ρύθμιση της θερμοκρασίας του θερμοκηπίου. 

• Σε μέτρια ή βαριά εδάφη, πρέπει να εφαρμόζεται το μέγιστο μεσοδιάστημα μεταξύ της εφαρμογής 
και της μεταφύτευσης (6 ημέρες).

Τελευταία επέμβαση 
πριν τη συγκομιδή

Μη εφαρμόσιμο, λόγω του χρόνου εφαρμογής

Αθήνα: Φλέμιγκ 15, 15123 Μαρούσι, Τηλ: 210.6800.900
Θεσσαλονίκη: Τ.Θ. 1203, Ο.Τ. 53Β, ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Tηλ: 2310.797907

www.hellafarm.gr, e-mail: info@hellafarm.gr
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Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, 
καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Aριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας: 3050/10 - Υπ. αποφ. τροπ. αρ. 8429/91504/04-04-2017

Το οργανοφωσφορικό νηματοδωκτόνο Nemathorin 150EC είναι ένα πολυδύναμο και αποτελεσματικό όπλο 
στη διαχείριση των πληθυσμών των νηματωδών για τις καλλιέργειες τομάτας και μελιτζάνας θερμοκηπίου. 

ΕχΕι διπλΗ δρασΗ σΤουσ ΝΗΜαΤωδΕισ

Νηματωδοστατική: Εντός 3 ημερών από την εφαρμογή οι νηματώδεις παραλύουν. 
 δεν κινούνται και σταματούν να τρέφονται από τις ρίζες.

Νηματωδοκτόνο: οι νηματώδεις θανατώνονται από την 3η ημέρα εφαρμογής

Χωρίς Nemathorin Με Nemathorin 


