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Το Borneo® είναι ένα μακράς υπολειμματικής δράσης ακαρεο-
κτόνο (διάρκεια προστασίας 45 - 60 ημέρες) με δραστική ουσία 
το etoxazole που ελέγχει τα πλέον σημαντικά είδη τετρανύχων. 
Παρεμποδίζει την εκκόλαψη των αυγών και την εξέλιξη των 
άλλων ατελών σταδίων των ακάρεων σε ακμαία. Ταυτόχρονα 
μειώνει τη γονιμότητα στα θηλυκά ακάρεα που τυχόν θα προκύ-
ψουν (τα αυγά που θα γεννήσουν δεν θα εκκολαφθούν).

*Μικρής Σημασίας Χρήση
Μέγιστοσ αριθΜοσ έφαρΜογών για ολέσ τισ καλλιέργέιέσ: 1 (ένας).

Μέγιστη δοση ανα στρέΜΜα: • Ροδακινιά, Βερικοκιά, Νεκταρινιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, Μηλιά, Αχλαδιά, 
Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρεϊπ Φρουτ, Φράπα, Τομάτα (υπαίθρου & θερμοκηπίου), Μελιτζάνα 
(υπαίθρου & θερμοκηπίου), Φράουλα (υπαίθρου & υπό κάλυψη) και Τριανταφυλλιά (θερμοκηπίου): 50 κ.εκ. 
Borneo®/στρέμμα • Καρπούζι, Πεπόνι (υπαίθρου): 35 κ.εκ. Borneo®/στρέμμα • Αμπέλι (επιτραπέζια & 
οινοποιήσιμα): 25 κ.εκ. Borneo®/στρέμμα. • Βαμβάκι: 37,5 κ.εκ. Borneo®/στρέμμα.

Καλλιέργέια έχθρος δοςη
ΤέλέυΤαια έπέμβαςη 
πριν Τη ςυγΚομιδη

Μηλοειδή 
Μηλιά, Αχλαδιά 

Κόκκινος Τετράνυχος 
(Panonychus ulmi)  
Κίτρινος Τετράνυχος 
(Tetranychus urticae)

25 – 50 κ.εκ./100 λίτρα 
νερό

Μηλιά & Αχλαδιά: 
28 ημέρες.

Πυρηνόκαρπα 
Ροδακινιά, Βερικοκιά, 
Νεκταρινιά

Κόκκινος Τετράνυχος 
(Panonychus ulmi)
Κίτρινος Τετράνυχος 
(Tetranychus urticae)

25 – 50 κ.εκ./100 λίτρα 
νερό

Ροδακινιά, Βερικοκιά, 
Νεκταρινιά: 
14 ημέρες.

Δαμασκηνιά* 40 - 50 κ.εκ./100 λίτρα νερό 3 ημέρες

Κερασιά* 35 - 50 κ.εκ./100 λίτρα νερό 3 ημέρες

Βαμβάκι 
Τετράνυχος (Tetranychus 
urticae)

30 - 37,5 κ.εκ./στρέμμα 35 ημέρες

Εσπεριδοειδή 
Πορτοκαλιά, Λεμονιά, 
Μανταρινιά, Γκρειπ 
Φρουτ, Φράπα 

Κόκκινος Τετράνυχος των 
Εσπεριδοειδών (Panonychus 
citri) Κίτρινος Τετράνυχος 
(Tetranychus urticae)

15 - 25 κ.εκ./100 λίτρα νερό
Όλα τα Εσπεριδοειδή: 

14 ημέρες.

Τομάτα, Μελιτζάνα 
Υπαίθρου και Θερμοκηπίου

Τετράνυχος (Tetranychus 
urticae)

25 - 35 κ.εκ./100 λίτρα νερό 
Τομάτα & Μελιτζάνα: 

3 ημέρες

Αμπέλι Επιτραπέζια και  
Οινοποιήσιμα 

Τετράνυχοι (Panonychus ulmi 
και Tetranychus urticae)

25 - 50 κ.εκ./100 λίτρα νερό 28 ημέρες

Φράουλα 
Υπαίθρου και υπό κάλυψη 

Τετράνυχος (Tetranychus 
urticae)

50 κ.εκ./100 λίτρα νερό 3 ημέρες

Καρπούζι, Πεπόνι 
Υπαίθρου

Τετράνυχος (Tetranychus 
urticae)

35 - 50 κ.εκ./100 λίτρα νερό 
Καρπούζι & Πεπόνι: 

3 ημέρες

Τριανταφυλλιά 
(Θερμοκήπιο) 

Τετράνυχος (Tetranychus 
urticae)

25 - 50 κ.εκ./100 λίτρα νερό





Τα Πλεονεκτήματα του

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

e-mail: info@hellafarm.gr  www.hellafarm.gr

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 προειδο-
ποιητικές φράσεις και σύμβολα. Α.Α.Δ.Α.: 2108 (Υ.Α. 307/6269/ 29.1.2018))

* Στοιχεία από την Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.

Αποτελεσματικό με μεγάλη διάρκεια δράσης (45 - 60 ημέρες).

Με εξαιρετική δράση και στα αυγά των τετρανύχων.

Αποτελεσματικό ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία.*

Δραστικό και στην κάτω επιφάνεια των φύλλων. 
Διαθέτει διελασματική δράση, δηλαδή μετακινείται 
στην κάτω επιφάνεια των φύλλων στην οποία 
συνήθως τρέφονται οι τετράνυχοι.*

Αξιόλογη αντοχή στην έκπλυση από τη βροχή.
Δεν ξεπλένεται ακόμα και σε περίπτωση ισχυρής βροχόπτωσης
Έως 20 χιλιοστά συνεχούς βροχόπτωσης για μία ώρα μετά την επέμβαση.*

Εξαιρετικό εργαλείο στα προγράμματα διαχείρισης της ανθεκτικότητας των 
τετρανύχων στα ακαρεοκτόνα και σε προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης 
των καλλιεργειών.

Έγκριση σε πολλές και οικονομικά σημαντικές καλλιέργειες.
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