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Λεκάνιο

Κόκκινη Ψώρα

(Αντμιράλ)

Tο Admiral® προϊόν της Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. ανήκει στην ομάδα εντομοκτόνων που ονομάζονται ρυθμιστές ανάπτυξης,
με δράση σε Κοκκοειδή, Αλευρώδεις και γενικά μυζητικά έντομα.
Συγκεκριμένα δρα ως μιμητικό της ορμόνης νεότητας των εντόμων με
επίδραση σε όλα τα στάδια ανάπτυξης τους, αυγό, προνύμφη, νύμφη,
ακμαίο παρεμποδίζοντας την ομαλή εξέλιξη και ενηλικιωσή τους. Ελέγχει
Λεπιδόσαφες
τις προνύμφες πρώτου και δεύτερου σταδίου και παρεμποδίζει την εξέλιξη
τους σε ακμαία. Επίσης δρα στις θηλυκές προνύμφες των κοκκοειδών μεγαλύτερου σταδίου προκαλώντας στείρωση στα ενήλικα θηλυκά που τυχόν θα ενηλικιωθούν. Στα αρσενικά έντομα των κοκκοειδών παρεμποδίζει την μεταμόρφωση τους σε
νύμφη και ενήλικο.
Με αυτόν τον τρόπο με έναν ψεκασμό με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών
σταδίων κατά προτίμηση της πρώτης γενιάς διακόπτει την γενιά του εντόμου επιτυγχάνοντας έλεγχο των Κοκκοειδών, π.χ. της Κόκκινης Ψώρας των Εσπεριδοειδών
(Aonidiella aurantii), του Ασπιδιωτού (Aspidiotus nerii), του Λεκανίου (Saissetia oleae),
Ασπιδιωτός
του Λεπιδόσαφες (Lepidosaphes beckii), της Παρλατόρια (Parlatoria pergandei) και του
Insulaspis gloverii. Το Admiral® είναι συμβατό µε προγράµµατα ολοκληρωμένης καταπολέμησης για τη διατήρηση της πολύτιμης φυσικής ισορροπίας στα εσπεριδοειδή.
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Δράση στις Προνύμφες

Στείρωση των ακμαίων Θηλυκών
2.000 04/2019

Ωοκτόνος Δράση

Στην Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Φράπα, Γκρεϊπ-Φρουτ και άλλα είδη
εσπεριδοειδών προτείνεται να χρησιμοποιείται, με την εμφάνιση των πρώτων
προνυμφικών σταδίων κατά προτίμηση της πρώτης γενιάς στην δόση των
35 - 75 κ.εκ./100 λίτρα νερό και ψεκαστικό όγκο 200 - 300 λίτρα/στρέμμα με
μία (1) εφαρμογή ανά καλλιεργητική περίοδο.
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: για όλα τα Εσπεριδοειδή, 28 ημέρες.

Αυγό

Προνύμφη 1ου Σταδίου

Προνύμφη 2ου Σταδίου

Νύμφη

Ενήλικο Θηλυκό

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. Α.Α.Δ.Α.: 14562 (Υ.Α. 3559/41056/ 5.4.2016)
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