
Ποιότητα, Σιγουριά, 
Αξιοπιστία
Η Syngenta εφαρμόζει μια πολύπλοκη, 
χρονοβόρα και δαπανηρή διαδικασία 
για την απόκτηση abamectin υψηλής 
καθαρότητας και τη διασφάλιση της 
εξαιρετικής αποτελεσματικότητας 
και ποιότητας του τελικού προϊόντος 
Vertimec 1,8 EC.

✔ Σταθερή φόρμουλα

✔ Εγγυημένη σύνθεση

✔  Ισχυρή δράση στις δόσεις 
εφαρμογής

✔  Χωρίς αρνητικές επιδράσεις  
στην καλλιέργεια

Ο σύμμαχος  
που εμπιστεύεσαι!

Προσοχή!

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο.  
Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες  
σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση

ήμερομηνία έκδοσης παρόντος Μάιος 2013 
Aρ. Έγκρ. Kυκλ. Yπ. Γεωργίας: 14.423 / 8-4-2013

Syngenta Hellas Α.Ε.Β.Ε.
Ανθούσα Αττικής, TK 153 49,  
τηλ.: 210 66 66 612-3

ΒΙ.ΠΕ.Θ., Σίνδος, Θεσσαλονίκη,  
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Xn Ν

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ 
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

•  Πολύ τοξικό για τους 
υδρόβιους οργανισμούς,  
μπορεί να προκα λέσει 
μακροχρόνιες δυσμενείς 
επιπτώσεις στο υδάτινο 
περιβάλλον

EΠΙΒΛΑΒΕΣ

•  Επιβλαβές σε περίπτωση 
κατάποσης

•  Κίνδυνος σοβαρής βλάβης 
της υγείας ύστερα  
από παρατεταμένη έκθεση 
ή κατάποση

Τώρα  

με έγκριση  

σε 25  

καλλιέργειες



Πεδίο 
Εφαρμογής

Στόχος Δόσεις σκευάσματος Τρόπος και χρόνος εφαρμογής Μέγιστος αριθμός 
εφαρμογώνκ.εκ. / στρέμμα 

(max)
κ.εκ. / 100 
λίτρα ψεκ. 

υγρού

Όγκος ψεκ. 
υγρού  

(λίτρα / στρ.)

Καλλωπιστικά
θερμοκηπίου
(φυτά-βολβοί και 
βολβώδη ανθικά 
φυτά-δένδρα 
θάμνοι και 
φυτώρια δασικών 
δένδρων)

Τετράνυχος  
(Tetranychus urticae), 
Λιριόμυζα (Liriomyza trifolii),  
Θρίπας  
(Frankliniella occidentalis,
Eriophyes spp.),  
Ψύλλα (Psylla spp)

100 75-100 100 Ψεκασμός φυλλώματος. 
Με την έναρξη των προσβολών

Μέχρι 4 εφαρμογές  
με 7 ημέρες 

μεσοδιάστημα

Μηλιά, Αχλαδιά, 
Κυδωνιά

Ψύλλα (Psylla pyri, Psylla 
mali, Cacopsylla pyri, Epitri-
merus pyri), Φυλλορύκτες 
(Lithocolletis sp.), Θρίπας 
(Frankliniella occidentalis,
Thrips sp), Τετράνυχος 
(Tetranychus urticae), 
Πανόνυγχος (Panonychus 
ulmi, Aculus schlechtendali, 
Aculus sp, Eryophyes spp)

112,5 75 100-150 Ψεκασμός φυλλώματος πριν την 
εκκόλαψη των αυγών, σε μίγμα με 

παραφινικό λάδι 0,25-0,3% ή άλλο 
προσκολλητικό.

Οι μεγάλες δόσεις να εφαρμόζονται 
για την αντιμετώπιση μεγάλων 

πληθυσμών πριν την ανθοφορία 
(<BBCH60) ή μετά την ανθοφορία  

(>BBCH 70)

Έως 2 εφαρμογές  
με 7 ημέρες 

μεσοδιάστημα

Ροδάκινα
Νεκταρίνια
Βερίκοκα

Ψύλλα (Psylla pyri,  
Psylla mali, Cacopsylla pyri, 
Epitrimerus pyri)
Θρίπας (Frankliniella  
occidentalis, Thrips sp),  
Τετράνυχος (Tetranychus 
urticae), Πανόνυγχος 
(Panonychus ulmi, Aculus 
schlechtendali, Aculus sp, 
Eryophyes spp)

100 75-100 100 Ψεκασμός φυλλώματος πριν την 
εκκόλαψη των αυγών, σε μίγμα με 

παραφινικό λάδι 0,25-0,3% ή άλλο 
προσκολλητικό.

Οι μεγάλες δόσεις να εφαρμόζονται 
για την αντιμετώπιση μεγάλων 

πληθυσμών. (ΒΒCH 69-89)

Μέχρι 2 εφαρμογές 
με 14 ημέρες 
μεσοδιάστημα

Εσπεριδοειδή
πορτοκάλια,
λεμόνια,
μανταρίνια

Φυλλοκνίστης
(Phyllocnistis citrella)

60 40

100-150

Ψεκασμός φυλλώματος με 
την εμφάνιση των πρώτων 

συμπτωμάτων ή με την εμφάνιση 
των ακάρεων στους νεαρούς 

βλαστούς (όχι κατά την ανθοφορία) 
σε μίγμα με παραφινικό λάδι 
0,25-0,3% ή άλλο μη ιοντικό 
προσκολλητικό (BBCH 09-89)

Μέχρι 3 εφαρμογές 
με 10 ημέρες 
μεσοδιάστημα

Πανόνυγχος  
(Panonychus citri), 
Τετράνυχος  
(Tetranychus spp)

112,5 75

Τομάτα (A/Θ) Τετράνυχος  
(Tetranychus urticae)
Λυριόμυζα (Liriomyza sp.)
Θρίπας (Frankliniella  
occidentalis, Thrips sp)

120 80-100 50-120 Ψεκασμός φυλλώματος με 
την εμφάνιση των πρώτων 

συμπτωμάτων BBCH 12-89
(δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά 

την ανθοφορία στον αγρό)

Μέχρι 4 εφαρμογές  
με μεσοδιάστημα  

7 ημέρες

Μελιτζάνα (Α/Θ)
Πιπεριά (Α/Θ)

Τετράνυχος  
(Tetranychus urticae)
Λυριόμυζα (Liriomyza sp.)
Θρίπας (Frankliniella  
occidentalis, Thrips sp)

120 80-100 50-120 Ψεκασμός φυλλώματος με 
την εμφάνιση των πρώτων 

συμπτωμάτων BBCH 12-89
(δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά 

την ανθοφορία στον αγρό)

Θερμοκηπίου:
Μέχρι 4 εφαρμογές με 

μεσοδιάστημα 7 ημέρες
Aγρού:

Μέχρι 3 εφαρμογές με 
μεσοδιάστημα 7 ημέρες

Aγγούρι (Θ)
Κολοκύθι (Θ)

Τετράνυχος  
(Tetranychus urticae)
Λυριόμυζα (Liriomyza sp.)
Θρίπας (Frankliniella  
occidentalis, Thrips sp)

120 80-100 50-120 Ψεκασμός φυλλώματος με 
την εμφάνιση των πρώτων 

συμπτωμάτων και των πρώτων 
ακαρέων. Οι μεγάλες δόσεις να 

εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση 
μεγάλων πληθυσμών. (BBCH 10-89)

Μέχρι 4 εφαρμογές  
με μεσοδιάστημα  

7 ημέρες

Πεδίο 
Εφαρμογής

Στόχος Δόσεις σκευάσματος Τρόπος και χρόνος εφαρμογής Μέγιστος αριθμός 
εφαρμογώνκ.εκ. / στρέμμα 

(max)
κ.εκ. / 100 
λίτρα ψεκ. 

υγρού

Όγκος ψεκ. 
υγρού  

(λίτρα / στρ.)

Πεπόνι (Α)
Καρπούζι (Α)

Τετράνυχος  
(Tetranychus urticae)

120 80-100 50-120

Ψεκασμός φυλλώματος με 
την εμφάνιση των πρώτων 

συμπτωμάτων και των πρώτων 
ακαρέων. Οι μεγάλες δόσεις να 

εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση 
μεγάλων πληθυσμών. (BBCH 10-89)
Δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά 

την ανθοφορία στον αγρό

Μέχρι 3 εφαρμογές  
με μεσοδιάστημα  

7 ημέρες

Πεπόνι (Θ)
Καρπούζι (Θ)

Τετράνυχος  
(Tetranychus urticae)
Λυριόμυζα (Liriomyza sp.)
Θρίπας (Frankliniella  
occidentalis, Thrips sp)

Μαρούλι (Θ)
Μαϊντανός (Θ),
Άνιθος (Θ),
Σέλινο (Θ)

Θρίπας  
(Frankliniella occidentalis)

50 75-100 50 Ψεκασμός φυλλώματος  
με την εμφάνιση των πρώτων 

συμπτωμάτων και των πρώτων 
ακάρεων. Οι μεγάλες δόσεις να 

εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση 
μεγάλων πληθυσμών. (BBCH 12-55)

Μέχρι 4 εφαρμογές  
με μεσοδιάστημα  

7 ημέρες

Ραδίκι (Θ) 100 75-100 50-100

Σκαρόλα
(χειμερινό αντίδι) 
(Α)

Θρίπας  
(Frankliniella occidentalis)

100 50-100 50-100 Ψεκασμός φυλλώματος με 
την εμφάνιση των πρώτων 

συμπτωμάτων (BBCH 12-55)

Mέχρι 3 εφαρμογές  
με μεσοδιάστημα  

7 ημέρες

Δαμάσκηνα Τετράνυχος (Tetranychus 
urticae), Πανόνυγχος 
(Panonychus ulmi, Aculus 
schlechtendali, Aculus sp, 
Eryophyes spp)

100 75-100 100 Ψεκασμός φυλλώματος πριν την 
εκκόλαψη των αυγών, σε μίγμα 

με παραφινικό λάδι 0,25-0,3% ή 
άλλο προσκολλητικό. Οι μεγάλες 
δόσεις να εφαρμόζονται για την 

αντιμετώπιση μεγάλων πληθυσμών. 
(ΒΒCH 69-75)

Μέχρι 1 εφαρμογή

Αμπέλι Άκαρι της αμπέλου  
(Eriophyes vitis),  
Τετράνυχος  
(Εotetranychus carpini)

75 50-75 50-100 Ψεκασμός φυλλώματος με την 
εμφάνιση της προσβολής.

Οι μεγάλες δόσεις να εφαρμόζονται 
για την αντιμετώπιση μεγάλων 

πληθυσμών. BBCH 13-79
(δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά 

την ανθοφορία)

Μέχρι 2 εφαρμογές 
με 14-21 ημέρες 

μεσοδιάστημα

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Το Vertimec 1,8EC είναι φυσικής προέλευσης εντομοκτόνο - ακαρεοκτόνο της Syngenta,  
για τον έλεγχο τετρανύχων, λιριόμυζας, ψύλλας και θρίπα σε 25 καλλιέργειες.  

Η ποιόητα και η αξιοπιστία του Vertimec 1,8EC όλα αυτά τα χρόνια, καθιέρωσαν το πρόϊόν  
σαν σύμμαχο που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες παραγωγοί.

•  Το σκεύασμα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε εδώδιμες καλλιέργειες θερμοκηπίου  
κατά τους χειμερινούς μήνες (Νοέμβριο-Φεβρουάριο)

ΦυΤοΤοξιΚοΤηΤΑ Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις 
εφαρμογής, στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.   
Στην αχλαδιά δεν πρέπει να εφαρμόζεται ο συνδυασμός VERTIMEC + λάδι,  
14 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή του μυκητοκτόνου Captan.

ΣΥΝΘΕΣΗ Abamectin 1,8% (β/ο)

Φυσική προέλευση 
Το Vertimec 1,8 EC περιέχει στη 
σύνθεσή του τη δραστική ουσία 
abamectin (σε ποσοστό 1,8% β/ο),  
η οποία ανήκει στη χημική ομάδα  
των avermectins.

Οι avermectins είναι φυσικά προϊόντα 
ζύμωσης του μικροοργανισμού 
εδάφους Streptomyces avermitilis. Κατά 
τη διάρκεια του κύκλου ζύμωσης του 
Streptomyces avermitilis, των 7 περίπου 
ημερών, παράγονται 8 διαφορετικές 
avermectins (A1a, A1b, A2a, A2b, 
B1a, B1b, B2a, B2b).

Το Vertimec 1,8 EC αποτελεί μίγμα 
μόνο των avermectins B1a (≥ 80%) 
και B1b (≤ 20%) και σε συγκεκριμένη 
αναλογία, ώστε να έχουμε την 
καλύτερη αποτελεσματικότητα.

Τρόπος δράσης
Το Vertimec 1,8 EC επιδρά στο 
νευρικό σύστημα των εντόμων, καθώς 
η abamectin προσδένεται στους 
υποδοχείς του γ-αμινοβουτυρικού 
οξέος (GABA) ή του γλουταμινικού 
οξέος και προκαλεί παρατεταμένο 
άνοιγμα του καναλιού ιόντων χλωρίου. 
Η συνεχής απελευθέρωση ιόντων 
χλωρίου οδηγεί στην παράλυση και 
στη συνέχεια στο θάνατο των εντόμων.

✔ Γρήγορη δράση στα έντομα

✔  Δράση με επαφή και  
κατάποση

✔  Κορυφαία λύση  
σε πολλούς εχθρούς

Διάρκεια δράσης
Το Vertimec 1,8 EC απορροφάται και 
διεισδύει γρήγορα στους φυτικούς 
ιστούς, όπου δημιουργεί δεξαμενή 
δραστικής ουσίας και παραμένει 
διαθέσιμο για μεγάλο χρονικό 
διάστημα. Με τον τρόπο αυτό, η 
δραστική ουσία προστατεύεται από 
την έκπλυση από τη βροχή και τη 
φωτοδιάσπαση και παρουσιάζει 
διάρκεια δράσης.

ΦυΤιΚO ΠΡοϊοΝ ηΜΕΡΕΣ (PHI)

Μήλα, Αχλάδια, Κυδώνια 28

Αμπέλι 28

Εσπεριδοειδή 10

Ροδάκινα, Νεκταρίνια, Bερίκοκα 14

Τομάτα, Μελιτζάνα, Αγγούρι, Κολοκύθι, Πιπεριά, 
Πεπόνι, Καρπούζι

3

Μαρούλι, Ραδίκι, Μαϊντανός, Άνιθος, Σέλινο 14

Ανθοκομικά Δεν ορίζεται

Σκαρόλα (χειμερινό αντίδι) 7

Δαμάσκηνα 28


