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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

ALVERDE 24 SC ENTOMΟΚΤΟΝΟ 

 
Το Alverde είναι εντομοκτόνο με βάση τη δραστική ουσία metaflumizone και δρα 
κυρίως δια της κατάποσης. Προκαλεί παράλυση του νευρικού συστήματος με 
αποτέλεσμα τα έντομα να σταματούν να τρέφονται λίγες ώρες μετά την εφαρμογή 
και να ακολουθεί ο θάνατος εντός 1-2 ημερών. 

 
 
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
Είναι συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC) με 24% β/ο δραστική ουσία (Metaflumizone), 
76.6% β/β βοηθητικές ουσίες. 

Κάτοχος της άδειας: BASF ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Ε 

Παρασκευαστής: BASF SE ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Διανομή: FARMA-CHEM S.A. 

 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ. 

 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ: 
 

 

Πεδίο Εφαρμογής 
 
 
 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος Τρόπος και χρόνος Μέγιστος αριθμός 

   
κ.εκ/ 
στρέμμα 

κ.εκ/ 
100 
λίτρα 
ψεκ. 
Υγρού 

Όγκος 
ψεκ. 
υγρού 
λίτρα/ 
στρέμμα 

εφαρμογής Εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική 
περίοδο 



  ALVERDE 24 SC – ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ | ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ                

 

Πατάτα Δορυφόρος 
(Leptinotarsa 
decemlineate) 

25 25 100 Ψεκασμοί στην αρχή 
της προσβολής από 

προνύμφες στα 
πρώτα στάδια 
ανάπτυξης. Σε 

περίπτωση νέας 
προσβολής 

επαναληπτικοί 
ψεκασμοί (2 το 

μέγιστο). 

3 

Τομάτα 
Θερμοκηπίου 

Πράσινο σκουλήκι 
(Heliothis 
armigera), Πλούσια 
(Plusia gama), 
Σποντόπτερα 
(Spodoptera spp) 
Φυλλορύκτης 
τομάτας (Tuta 
absoluta) 

100 100 100 Ψεκασμοί στην αρχή 
της προσβολής από 

προνύμφες στα 
πρώτα στάδια 
ανάπτυξης. Σε 

περίπτωση ισχυρής 
πίεσης από τα 

έντομα επανάληψη 
μετά από 7-10 μέρες. 

2 

Τομάτα 
(Υπαίθρου) 

Πράσινο σκουλήκι 
(Heliothis 
armigera), Heliothis 
sp., Σποντόπτερα 
(Spodoptera 
littoralis), Πλούσια 
(Plusia sp.) 

75 75-100 50-100   
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Πιπεριά 
θερμοκηπίου 

Chrysodeixis 
chalcites, Πράσινο 
σκουλήκι (Heliothis 
armigera), 
Σποντόπτερα 
(Spodoptera spp.), 
 
 
 
 
Πυραλίδα (Ostrinia 
nubilalis) 

100 100 100 Ψεκασμοί στην αρχή 
της προσβολής από 

προνύμφες στα 
πρώτα στάδια 
ανάπτυξης. Σε 

περίπτωση ισχυρής 
πίεσης από τα 

έντομα επανάληψη 
μετά από 7-10 μέρες. 

 
 

Χρησιμοποιείται με 
την ολοκλήρωση της 

ωοτοκίας και πριν 
από την εκκόλαψη 

των αυγών. 

2 

Μελιτζάνα 
(υπαίθρου) 

Πλούσια (Plusia 
sp.), Πράσινο 
σκουλήκι (Heliothis 
sp.) 

70 70-140 50-100 Ψεκασμοί στην αρχή 
της προσβολής από 

προνύμφες στα 
πρώτα στάδια 
ανάπτυξης. Σε 

περίπτωση ισχυρής 
πίεσης 

από τα έντομα 
επανάληψη μετά από 

7-10 μέρες. 

2 

Μελιτζάνα 
(θερμοκηπίου) 

Σποντόπτερα 
(Spodoptera 
littoralis, 
Spodoptera exigua) 

70 70-140 50-100 Ψεκασμοί στην αρχή 
της προσβολής από 

προνύμφες στα 
πρώτα στάδια 
ανάπτυξης. Σε 

περίπτωση ισχυρής 
πίεσης από τα 

έντομα επανάληψη 
μετά από 7-10 μέρες. 

2 
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Λάχανο Πλούσια 
(Plusia sp.), 
Σποντόπτερα 
(Spodoptera sp.), 
Πλουτέλα (Plutella 
sp.), Πράσινο 
σκουλήκι (Heliothis 
armigera), 
Πιερίδα 
(Pieris Brassicae) 

75 75-90 80-100 Ψεκασμοί στην αρχή 
της προσβολής από 

προνύμφες στα 
πρώτα στάδια 
ανάπτυξης. Σε 

περίπτωση ισχυρής 
πίεσης από τα  

έντομα επανάληψη 
μετά από 7-10 μέρες. 

2 

Μαρούλι Σποντόπτερα 
(Spodoptera sp., 
(Laphygma - 
Spodoptera exigua), 
Πράσινο σκουλήκι 
(Heliothis sp.), 
Πλούσια (Plusia sp.) 

75 90-125 60-80 Ψεκασμοί στην αρχή 
της προσβολής από 

προνύμφες στα 
πρώτα στάδια 
ανάπτυξης. Σε 

περίπτωση ισχυρής 
πίεσης από τα 

έντομα επανάληψη 
μετά από 7-10 μέρες. 

2 

Βαμβάκι 
(για παραγωγή 
ίνας) 

Πράσινο σκουλήκι 
(Heliothis 
armigera), 

75 105-125 60-70 Ψεκασμοί στην αρχή 
της προσβολής από 

προνύμφες στα 
πρώτα στάδια 
ανάπτυξης. Σε 

περίπτωση ισχυρής 
πίεσης από τα 

έντομα επανάληψη 
μετά από 7μέρες. Οι 

σπόροι του 
βαμβακιού να μην 
χρησιμοποιούντα ι 
για την παραγωγή 

ζωοτροφών ή 
βαμβακέλαιου 

2 
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Αγγούρι 
(θερμοκηπίου) 

Σποντόπτερα 
(Spodoptera 
littoralis), 

70 45-70 100-150 Ψεκασμοί στην αρχή 
της προσβολής από 

προνύμφες στα 
πρώτα στάδια 
ανάπτυξης. Σε 

περίπτωση ισχυρής 
πίεσης από τα 

έντομα επανάληψη 
μετά από 7 μέρες. 

2 

Μπρόκολο Πλούσια 
(Plusia sp.), 
Σποντόπτερα 
(Spodoptera sp.), 
Πλουτέλα (Plutella 
sp.), Πράσινο 
σκουλήκι (Heliothis 
armigera), 
Πιερίδα 
(Pieris Brassicae) 

75 90 80 Ψεκασμοί στην αρχή 
της προσβολής από 

προνύμφες στα 
πρώτα στάδια 
ανάπτυξης. Σε 

περίπτωση ισχυρής 
πίεσης από τα  

έντομα επανάληψη 
μετά από 7 μέρες. 

2 

Κουνουπίδι Πλούσια 
(Plusia sp.), 
Σποντόπτερα 
(Spodoptera sp.), 
Πλουτέλα (Plutella 
sp.), Πράσινο 
σκουλήκι (Heliothis 
armigera), 
Πιερίδα 
(Pieris Brassicae) 

75 90 80 Ψεκασμοί στην αρχή 
της προσβολής από 

προνύμφες στα 
πρώτα στάδια 
ανάπτυξης. Σε 

περίπτωση ισχυρής 
πίεσης από τα  

έντομα επανάληψη 
μετά από 7 μέρες. 

2 

Βαμβάκι 
(για παραγωγή 
βαμβακέλαιου) 
 

Πράσινο σκουλήκι 
(Heliothis 
armigera), 

75 105-125 60-70 Ψεκασμοί στην αρχή 
της προσβολής από 

προνύμφες στα 
πρώτα στάδια 
ανάπτυξης. Σε 

περίπτωση ισχυρής 
πίεσης από τα 

έντομα επανάληψη 
μετά από 7μέρες. 

2 
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 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
Η χρήση, σε αγγούρι (θερμοκηπίου), μπρόκολο, κουνουπίδι και βαμβάκι για 
παραγωγή βαμβακέλαιου θα χορηγηθεί σύμφωνα με την παρακάτω ΟΓΠ όταν 
καθοριστούν αναθεωρημένα MRLs με τον κανονισμό 396/2005. Ο κάτοχος της 
έγκρισης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια αρχή. 
H υψηλότερη δόση ανά 100 λίτρα ψεκ. υγρού να εφαρμόζεται με το μικρότερο όγκο 
ψεκαστικού υγρού, ώστε να μην ξεπερνιέται η μέγιστη δόση ανά στρέμμα. Η 
χαμηλότερη δόση ανά εκατόλιτρο θα πρέπει να εφαρμόζεται με το μεγαλύτερο 
όγκο ψεκαστικού υγρού.» 

  
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  
ψεκασμοί καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας. 

 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: 
Διαλύστε την απαραίτητη ποσότητα  του σκευάσματος αμέσως στο νερό του βυτίου με 
συνεχή ανάδευση. 

 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣTΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: 
Συστήνεται ο καθαρισμός του ψεκαστήρα με νερό. 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: 
Προϊόν: Καύση σε εγκεκριµένη για το σκοπό αυτό µονάδα, η οποία διαθέτει κατάλληλο 
κλίβανο αποτέφρωσης. Συνιστώµενη θερµοκρασία αποτέφρωσης : 1100 0 C για 2 sec. 
Συσκευασίες: Οι άδειες συσκευασίες να ξεπλένονται 3 φορές και το νερό του 
ξεπλύµατος να προστίθεται στο ψεκαστικό διάλυµα. Το πλύσιµο υπό πίεση της άδειας 
συσκευασίας δίνει καλύτερα αποτελέσµατα. Οι συγκεκριµένες συσκευασίες να µην 
ξαναχρησιµοποιούνται και να απορρίπτονται σύµφωνα µε τους εκάστοτε ισχύοντες 
κανονισµούς και την καλύτερη διαθέσιµη πρακτική. 
 

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:  
Για τις νέες ποικιλίες και κυρίως για τις εφαρμογές σε θερμοκήπιο, σας συνιστούμε να 
κάνετε δοκιμαστικά ψεκασμούς σε μικρό αριθμό φυτών προτού προβείτε σε εφαρμογή 
σε ολόκληρη την καλλιέργεια. 

 

 
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:  
--- 
 

 
 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή 
ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:  
Διαχείριση Ανθεκτικότητας:  
1. Προληπτικές επεμβάσεις στα πρώτα στάδια της προσβολής και σε 
εναλλαγή με εντομοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης. 
2. Μέγιστος αριθμός επεμβάσεων /καλλιεργητική περίοδο: 3 για την 
πατάτα και 2 για όλες τις υπόλοιπες καλλιέργειες. 
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:  
 
 

 
Φυτικά προϊόντα 

 

 
Ημέρες 

Πατάτα  
14 

Τομάτα υπαίθρου  
Τομάτα θερμοκηπίου        
Πιπεριά θερμοκηπίου         
Μελιτζάνα υπαίθρου        
Μελιτζάνα θερμοκηπίου  

Αγγούρι θερμοκηπίου       
Μπρόκολο υπαίθρου         
Κουνουπίδι υπαίθρου 

      1  

Λάχανο υπαίθρου  3 

Μαρούλι υπαίθρου 7 

Βαμβάκι 21 

 
 

 

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

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να 
διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από κάθε χρήση. 
Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα. 

 
 

 

 

  

 

 

 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ :  
Συστήνεται η επανείσοδος στην ψεκασµένη περιοχή αφού έχει στεγνώσει το 
ψεκαστικό διάλυµα. Η περιοχή δεν θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί για βόσκηση ακόµη 
και σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας.  
 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:  
Αποθηκευµένο στην αρχική κλειστή συσκευασία, σε δροσερό, καλά αεριζόµενο χώρο, 
µακριά από θερµότητα, υγρασία, άµεσο ηλιακό φως και σε θερµοκρασία µικρότερη 
των 400 C, παραµένει σταθερό για 2 χρόνια.  


