
ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΟ 

He
xy
th
iaz
ox

Fe
np
yr
ox
im
at
e

 ÁéëèôÜ÷
 óôè íÀøè ôöî ôåôòáîàøöî
...íå äéðìÞ øôàðèíá!



αυγό

προνύµφη

νύµφη

ενήλικο

hexythiazox

fenpyroximateAward

Τι είναι το Award  
 

Ακαρεοκτόνο επαφής και στομάχου, με δράση σε όλα τα στάδια ανάπτυξης των ακάρεων 
(ωοκτόνο, προνυμφοκτόνο, νυμφοκτόνο και ακμαιοκτόνο).  

 

 

 

Τρόπος δράσης:    
 

Το Award είναι μίγμα δύο δραστικών ουσιών με ακαρεοκτόνο δράση και ο τρόπος δράσης 
του είναι αθροιστικός των δραστικών που συμμετέχουν στη σύνθεσή του: 

Το Award καταπολεμά σε 2 διαφορετικές θέσεις τα ακάρεα, 
ενώ το εύρος δράσης των 2 δραστικών καλύπτει 

όλα τα στάδια ανάπτυξης, από το αυγό μέχρι το ενήλικο.

1 
Hexythiazox:   
ακαρεοκτόνο, επαφής και 
στομάχου, μη 
διασυστηματικό με καλή 
διελασματική δράση που 
αναστέλλει τη σύνθεση της 
χιτίνης και την ανάπτυξη 
των ατελών σταδίων των 
ακάρεων (ωοκτόνο, 
προνυμφοκτόνο και 
νυμφοκτόνο)  

Κατάταξη ΙRAC: Group 10 
Mite growth inhibitors.

2 
Fenpyroximate:  
ακαρεοκτόνο, επαφής κυρίως, 
που παρεμποδίζει τη μεταφορά 
ηλεκτρονίων στη 
μιτοχονδριακή αλυσίδα (METI), 
μπλοκάροντας τη λειτουργία 
του συμπλόκου Ι, με συνέπεια 
την αναστολή της 
μιτοχονδριακής αναπνοής των 
κυττάρων όλων των σταδίων 
των ακάρεων.  

Κατάταξη IRAC: Group 21A 
mitochondrial electron 
transport (Complex 1) 
inhibitor. 



ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
Award

Panonychus ulmiTetranychus urticae Panonychus citri

                                                 Κόκκινος                 
                                               τετράνυχος           120              48 - 120         100 - 250         14 
                                               Panonychus 

                                                                            citri

Πορτοκαλιά,  
Λεμονιά,  
Μανταρινιά,   
Κλημεντίνες

                                                 Κόκκινος                 
                                               τετράνυχος           120              70 - 100         120 - 170         28 
                                               Panonychus 

                                                                           ulmi

Μηλιά

                                                  Κίτρινος                  
                                               τετράνυχος           120            100 - 150         80 - 120           28 
                                               Tetranychus 

                                                                        urticae

Αμπέλι   
(Οινοπ. & Επιτρ.)

                                                  Κίτρινος                  
                                               τετράνυχος           120            120 - 240         50 - 100            7 
                                               Tetranychus 

                                                                        urticae

Τομάτα, 
Μελιτζάνα   

                                                                                                                                    Δόσεις σκευάσματος                

                                                                                                            κ.εκ./στρ.               κ.εκ./100lt           Όγκος ψεκαστ.          ΡΗΙ 
Καλλιέργεια                                                   Στόχος                      (max)               ψεκαστ. υγρού    υγρού (λίτρα/στρ.)    (ημέρες)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
- Συνιστάται μία μόνο εφαρμογή ανά καλλιέργεια και καλλιεργητική περίοδο με μέγιστη δόση εφαρμογής 120κ.εκ./στρ. και πλήρη, ομοιόμορφη διαβροχή του φυλλώματος. 
- Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη δόση εφαρμογής.  
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Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ 
ΒΙ.ΠΕ.Θ ΣΙΝΔΟΣ Τ.Θ. 48, 570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τηλ.: 2310 568656, Fax: 2310 798423  
• Ε-mail: info@efthymiadis.gr  
ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΘΗΝΩΝ: 1ο χλμ. οδού Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου, Τ.Θ. 13, 190 03 Μαρκόπουλο Αττικής 
Τηλ.: 22990 63830, Fax: 22990 63346 • Ε-mail: infoathens@efthymiadis.gr

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ 
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.  
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

                                                Award 

Αριθμός Άδειας Διάθεσης 

στην Αγορά (ΑΑΔΑ)               2201/5-3-2019                        

Δραστικές ουσίες                    Hexythiazox     3.12% β/ο 
                                             Fenpyroximate 6.24% β/ο 

Μορφή σκευάσματος             Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC) 

 ΠΡΟΣΟΧΗ 
- Περιέχει fenpyroximate και 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one. 

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική  
αντίδραση. 

- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς,  
με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

- Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία  
και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

 

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ  

K&N EfthymiadisΑναζητήστε πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.efthymiadis.gr

Πλεονεκτήματα 

‣ Εξαιρετική αποτελεσματικότητα σε όλα τα στάδια 
των τετρανύχων, από αυγό μέχρι ενήλικο. 

‣ Συνδυασμένη δράση δύο ακαρεοκτόνων 
με διαφορετικό τρόπο δράσης. 

‣ Άμεση δράση (knock down). 

‣ Μεγάλη διάρκεια δράσης. 

‣ Κατάλληλο για χρήση σε προγράμματα Ολοκληρωμένης  
Αντιμετώπισης ακάρεων.

Κάτοχος άδειας  
& Προϊόν έρευνας της 

 
Nisso Chemical  
Europe GmbH
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