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Αbamectin

Acrinathrin

Σχηματική παράσταση του τρόπου δράσης του Rufast 
Nova, που συνδυάζει τοπικά διεισδυτική και διελασμα-

τική δράση με δράση επαφής 

Αbamectin
Η Αbamectin απορροφάται γρήγορα από την επι-
φάνεια των φυτικών ιστών και διεισδύει στο εσω-
τερικό των φύλλων. Στην συνέχεια κινείται διελα-
σματικά, με αυτό τον τρόπο προστατεύεται από την 
έκπλυση από βροχή. Παραμένει δραστική για μεγά-
λο χρονικό διάστημα. Δρα κυρίως με επαφή αλλά 
και κατάποση σε έντομα και ακάρεα.

Acrinathrin
Η Acrinathrin είναι συνθετικής μορφής εντομο-
κτόνο και ακαρεοκτόνο που διαθέτει ταχεία δράση 
επαφής και από στομάχου.

Εντομοκτονο - ΑκΑρΕοκτονο με διελασματική κίνηση 

το Rufast Nova συνδυάζει δύο δραστικές ουσίες και δράση με επαφή και από στομάχου 

15
00

 0
4/

20
18

Θρίπας της καλιφόρνιας: Σοβαρός εχθρός πολλών καλλιεργει-
ών. Η ζημιά στο σταφύλι είναι ιδιαίτερα σοβαρή και διαπιστώ-
νεται στις ράγες με καστανούς μεταχρωματισμούς, υποβαθ-
μίζοντας την ποιότητα. Ο θρίπας επισκέπτεται το αμπέλι στην 
έναρξη της ανθοφορίας και εναποθέτει τα αυγά του στις μικρές 
ράγες και στο βόστρυχο του σταφυλιού. Οι νεαρές νύμφες τρέ-
φονται στην επιφάνεια των νεαρών ραγών και εισέρχονται κάτω 
από την καλύπτρα που δεν έχει ακόμη αποβληθεί. 

τζιτζικάκια: Είναι σημαντικός εχθρός για το αμπέλι. Βρίσκονται 
συνήθως στην κάτω επιφάνεια των φύλλων όπου τρέφονται με 
το ρύγχος τους στα νεύρα. Παρατηρείται έτσι ένα καφέτιασμα 
από τα τσιμπήματα, καρούλιασμα, σκλήρυνση και μεταχρωματι-
σμός. Είναι φορείς σοβαρών ιώσεων του αμπελιού. 

τετράνυχος: Τα συμπτώματα από προσβολές  τετρανύχων  σε 
αμπέλι μπορεί να εμφανίσουν νέκρωση ματιών, βραχυγονάτω-
ση, σχισίματα και παραμόρφωση φύλλων, μείωση βλάστησης, 
μεταχρωματισμοί νεύρων και περιφερειακή νέκρωση φύλλων, 
μη ικανοποιητική ωρίμανση κληματίδων και υποβάθμιση ποιότη-
τας των σταφυλιών. 

Καλλίεργεία: ΑΜΠΕΛΙ. Eπιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια

εχΘροί

δοσείσ

χρονοσ εφαρμογησ
κ.εκ. ανά 
100 λίτρα 

ψεκαστικού 
υγρού

Όγκος 
ψεκαστικού 
υγρού. Λίτρα 
ανά στρέμμα

κ.εκ. ανά 
στρέμμα

Θρίπας Frankliniella occidentalis

100 100 100

Mε την εμφάνιση των πρώτων νυμφών

ευδεµίδα Lobesia botrana, Eupoecilia ambiguella Με την εμφάνιση της προσβολής

ακάρεα Panonychus ulmi, Tetranychus urticae, 
Eotetanychus carpini, Calepitrymerus vitis

Με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών

Τζιτζικάκι Empoasca vitis, Scaphoideus titanus Με την εμφάνιση της προσβολής

ΤελευΤαία επεμβαση πρίν Τη συγΚομίδη 21 ημέρες
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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.
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