(Αντμιράλ)

Τώρα με έγκριση
και στα ακρόδρυα

Ο αξιόπιστος συνεργάτης που χρειάζεσαι

μια φορά τον χρόνο

Λεκάνιο
Λεκάνιο

(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.
Tο Admiral®
• Ελέγχει 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 προανθικά διακόπτει τη γενιά του εντόμου επιτυγχάνοντας
έλεγχο των Κοκκοειδών:
• Λεκάνιο (Saissetia oleae)
• Σφαιρολεκάνιο (Sphaerolecanium prunastri)
• Ψώρα San Jose (Quadraspidiotus perniciosus,
Quadraspidiotus sp.)
• Βαμβακάδα (Pseudaulacaspis pentagona)

• Ψώρα (Eulecanium persicae, Eulecanium sp.)
• Σταχτιά Ψώρα (Epidiaspis leperii)
• Λεπιδόσαφες (Lepidosaphes ulmi)
• Ασπιδιωτός (Aspidiotus nerii)

Δόση και Χρόνος Εφαρμογής
Στην Αμυγδαλιά, Καρυδιά, Φιστικιά και Καστανιά (χρήσεις ήσσονος σημασίας) προτείνεται
να χρησιμοποιείται πριν την άνθηση, στη δόση των 30 κ.εκ./100 λίτρα νερό και
ψεκαστικό όγκο 80 - 100 λίτρα/στρέμμα με μία (1) εφαρμογή ανά καλλιεργητική περίοδο.
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: για όλα τα ακρόδρυα, καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής.

Αυγό

Δράση στις Προνύμφες

Προνύμφη
1ου Σταδίου

Στείρωση των ακμαίων Θηλυκών

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. 4277/89590/12.12.2019).
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