Εντομοκτόνο

To νέο,
καινοτόµο εντοµοκτόνο

Τι είναι το Teppeki® 50WG
Το Teppeki® 50WG (flonicamid 50%) είναι διασυστηματικό εντομοκτόνο κατά των αφίδων. Ανήκει στη
νέα χημική ομάδα των πυριδινοκαρβοξιδίων και η δράση του εντοπίζεται στην εκλεκτική παρεμπόδιση
της διατροφικής συμπεριφοράς των αφίδων, με αποτέλεσμα τα έντομα να σταματούν αμέσως να τρέφονται και να πεθαίνουν σε 1-3 ημέρες μετά την εφαρμογή.

Απορρόφηση από τα φυτά και μετακίνηση στα φύλλα
Το Teppeki® 50WG μετά την εφαρμογή, μετακινείται μέσω των ιστών των φύλλων και του αγγειακού
συστήματος, προς τα άκρα και την κορυφή των φύλλων και των φυτών. Η κίνηση αυτή, σε συνδυασμό
με τη διελασματικότητά του, συντελεί στην προστασία ακόμα και των ιστών που δεν έχουν έλθει σε
άμεση επαφή με το εντομοκτόνο αιώρημα.

∆ιασυστηµατική
κίνηση

∆ιελασµατική
κίνηση

Η δράση του Teppeki® στα ωφέλιμα
Το Teppeki® 50WG μελετήθηκε ως προς τη δράση του στα αρπακτικά ακάρεα και ωφέλιμα έντομα, τόσο
στο εργαστήριο όσο και στον αγρό. Η αξιολόγηση, η οποία διεξήχθη από διεθνείς οργανισμούς όπως ο
IOBC (International Organization Biological Control), αποδεικνύει ότι το Teppeki ® διαθέτει ήπιο τοξικολογικό προφίλ ως προς τα κύρια ωφέλιμα αρθρόποδα.

Chrysopa carnea

Coccinella septempunctata

Το Teppeki® στο βαμβάκι

Στόχος:

Αφίδες (Aphis gossypii)

Τρόπος και
χρόνος εφαρμογής:

Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος
με την εμφάνιση προσβολής
χωρίς την παρουσία μελισσών.

Δόση:

7,5 γρ./ στρέμμα.

Μέγιστος αριθμός
εφαρμογών:

2 με μεσοδιάστημα 7-14 ημέρες
εφόσον απαιτείται.

Όγκος ψεκαστικού υγρού:

50-80 λίτρα/στρέμμα.

Τελευταία επέμβαση
πριν τη συγκομιδή:

75 ημέρες

Το Teppeki® συνοπτικά:
► Νέα Χημική Ομάδα

► Νέος τρόπος δράσης

► Έντονη διασυστηματική και
διελασματική κίνηση μέσα στο φυτό
► Ταχύτατη απορρόφηση από τα φυτά

► Δεν επηρεάζεται από τις θερμοκρασίες
του περιβάλλοντος

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ: ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

► Σέβεται τα κύρια ωφέλιμα αρθρόποδα
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Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)
ΠΡΟΣΟΧΗ
- ΕπΙβΛΑβeΣ γΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡOβΙΟΥΣ ΟΡγΑΝΙΣΜΟyΣ,
ΜΕ ΜΑΚΡΟχΡOΝΙΕΣ ΕπΙπΤωΣΕΙΣ.
πΡΟΪΟΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ:

- γΙΑ ΝΑ ΑπΟΦΥγΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ γΙΑ ΤΗΝ ΑΝθΡωπΙΝΗ
ΥγΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ πΕΡΙβΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥθΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗγΙΕΣ χΡΗΣΗΣ.
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
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