
Για αγορές πάνω από 1,5 Λίτρο

Δώρο ΣκουφοΣ

Βαμβακάδα 
Ψώρα San Jose 

Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Κερασιά, 
Βερικοκιά, Δαμασκηνιά

Ψώρα San Jose
Μηλιά, Αχλαδιά  

(Αντμιράλ)

Επενδύστε στην Ποιότητα!



Βαμβακάδα (Pseudaulacaspis pentagona)Ψώρα San Jose Ψώρα San Jose σε νεκταρίνια
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143 ηµέρες µετά τον ψεκασµό. Eφαρµογή προανθικά

37.5 ppm MAPTYPAΣ

Aποτελεσµατικότητα του Admiral εναντίον
της ψώρας του San Jose σε µηλιάTο Admiral® αποτελεί την νέα προσέγγιση καταπολέμησης 

των κοκκοειδών της οικογένειας των Diaspididae 
(Quadraspidiotus perniciosus ή San Jose), και της Άσπρης 
ψώρας ή Βαμβακάδας (Pseudaulacaspis pentagona) στα 
οπωροφόρα.
Tα κοκκοειδή αυτά αποτελούν σημαντικό εχθρό για την 
δενδροκομία στην χώρα μας. Προκαλούν εξάντληση των 
δένδρων, βαθμιαία ξήρανση των προσβεβλημένων κλάδων 
καθώς και σοβαρή υποβάθμιση της ποιότητας των καρπών. 

Δοσεισ - τροποσ χρονοσ εφαρμογησ
Το Admiral® είναι ρυθμιστής ανάπτυξης εντόμων και εμποδίζει τις διαχειμάζουσες νύμφες του εντόμου να περά-
σουν στο στάδιο των ακμαίων. Tο στάδιο που προτείνονται οι ψεκασμοί είναι πριν την άνθηση για μηλιά, αχλαδιά, 
βερικοκιά, κερασιά και πριν ή μετά την άνθηση για ροδακινιά, δαμασκηνιά και νεκταρινιά, πάντα σύμφωνα με τις 
οδηγίες της ετικέτας.
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Καλλιεργεια

πυρηνοΚαρπα πυρηνοΚαρπα μηλοειΔη

ροδακινιά - Δαμασκηνιά - 
νεκταρινιά: 

Βερικοκιά - Κερασιά και 
άλλα είδη πυρηνοκάρπων:

μηλιά - αχλαδιά

χρονοσ εφαρμογησ
Ψεκασμός με την εμφάνιση των 
πρώτων  προνυμφικών σταδίων 
κατά προτίμηση της 1ης γενιάς.

Ψεκασμός πριν την άνθηση, με την εμφάνιση των 
πρώτων προνυμφικών σταδίων κατά προτίμηση της 

1ης γενιάς.

PHI (Τελευταία επέμβαση πριν τη 
συγκομιδή):

14 ημέρες.
Δεν βρίσκει εφαρμογή, αφού εφαρμόζεται πριν 

την άνθηση.

γενιΚη Δοση 30 κ.εκ./100 λίτρα με 80-100 λίτρα διαλύματος ανά στρέμμα.

μεγιστοσ αριθμοσ εφαρμογών 
ανα ΚαλλιεργητιΚη περιοΔο

Μία

για την αντιμετώπιση της βαμβακάδας 
και της ψώρας του σαν Ζοζέ

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 προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. 
Α.Α.Δ.Α. 14562 (Υπ. Απόφαση: 3559/41056/05-04-2016)




