
(Νεμαθορίν)
Νηματοδωκτόνο

Στήριξε την παραγωγή σου σε υγιείς ρίζες!



Το Nemathorin 150 EC με δραστική ουσία το fosthiazate αποτελεί την πρόταση της Χελλαφάρμ 
στη διαχείριση των νηματωδών στην καλλιέργεια του ακτινίδιου.

Πλεονεκτήματα του Nemathorin 150 EC

✔ Πολύ καλή αποτελεσματικότητα στους κομβονηματώδεις.

✔ Προστασία του ριζικού συστήματος από νωρίς (λόγω του χρόνου εφαρμογής).

✔ Εύκολη εφαρμογή μέσω της στάγδην άρδευσης.

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 χρησιμοποι-
ούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την 
ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν 
πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητι-
κές φράσεις και σύμβολα.
Α.Α.Δ.Α.: 3050 (Υ.Α. 8429/91504/ 4.4.2017)).
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Τρόπος και Χρόνος Eφαρμογής Προτεινόμενη Δόση

Στο Ακτινίδιο (χρήση ήσσονος σημασίας) προτείνε-
ται να εφαρμόζεται την Άνοιξη πριν το άνοιγμα του 
1ου άνθους σε γυμνό έδαφος μέσω του συστήμα-
τος στάγδην άρδευσης. Η εφαρμογή πρέπει να γίνει 
σε ομοιόμορφο και καλά κατεργασμένο και ποτι-
σμένο έδαφος ενώ πρέπει να ακολουθήσει πότισμα 
με αρκετό νερό ώστε να ενσωματωθεί το προϊόν στο 
έδαφος σε βάθος 10 - 15 εκατοστά.

Το Nemathorin 150 EC είναι οργανοφωσφορικό νηματοδωκτόνo επαφής και στομάχου για την καταπολέμη-
ση κομβονηματωδών του γένους Meloidogyne spp.. Αρχικά δρα ως νηματωδοστατικό προκαλώντας παράλυ-
ση των νηματωδών και στη συνέχεια ως νηματωδοκτόνο. Οι θάνατοι των νηματωδών παρατηρούνται από την 
3η ημέρα της εφαρμογής και μετά. Και με τους δύο τρόπους δράσης το προϊόν εμποδίζει την προσβολή των 
ριζών ή εφόσον έχει ήδη συμβεί η προσβολή, την περαιτέρω ανάπτυξη της.

0,5 - 1 λίτρο Nemathorin 150 EC ανά στρέμμα.
Η μικρότερη δόση να χρησιμοποιείται μόνο σε πε-
ριπτώσεις που σε όλη την έκταση του αγρού ο πλη-
θυσμός των νηματωδών είναι χαμηλός.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή

Μη εφαρμόσιμο (εφαρμογή την άνοιξη πριν το 
άνοιγμα του πρώτου άνθους).

Τρόπος δράσης


