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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

GOTH ENTOMOKTONO 

  

 

Μη διασυστηµατικό εντοµοκτόνο για την αντιµετώπιση λεπιδοπτέρων 
εντόµων που προσβάλλουν κηπευτικά, αµπέλι, βαµβάκι, µηλιά, ροδακινιά 
και άλλες καλλιέργειες. Παρουσιάζει διελασµατική κίνηση. 
∆ρα κυρίως µε κατάποση. Προσδένεται στους υποδοχείς του γ- 
αµινοβουτυρικού οξέος (GABA) και ενεργοποιεί το κανάλι ιόντων χλωρίου. 
Η συνεχής εισροή ιόντων χλωρίου στο µυϊκό ιστό οδηγεί στην παράλυση 
και τελικά το θάνατο των εντόµων 

 
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
Είναι Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG) και 0.95% β/β Emamectin benzoate και 99 % 
β/β βοηθητικές ουσίες. 

 

Kάτοχος της άδειας: FARMA-CHEM S.A. 

Προϊόν Αναφοράς: AFFIRM 0,95 SG (SYNGENTA) 

Άδεια Παράλληλου Εμπορίου: Αριθμός έγκρισης | 14.384 (25-11-2019). 

  
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ: 
 
 

Πεδίο Εχθρός Δόσεις σκευάσµατος Τρόπος και Μέγιστος 

Εφαρµογής  χρόνος 
εφαρµογής 

αριθµός 
εφαρµογώ 
ν/     
καλλιεργη 
τική 
περίοδο 

Γρ./ 
στρέµµα 

Γρ./ 100 
λίτρα 
ψεκ. 
Υγρού 

Όγκος 
ψεκ. υγρού 
λιτρα/ 
στρέµµα 

Μηλοειδή: 
-Μηλιά 

Καρπόκαψα της 
µηλιάς 

(200-325) 200-250 100-130 Σύµφωνα µε τις 
συστάσεις των 
Τοπικών 
Κέντρων 
Γεωργικών 
Προειδοποιήσεω
ν ή µε την 
εµφάνιση της 
προσβολής. 

Μέχρι 3 
εφαρµογές 
(εφόσον 
απαιτείται) 
µε    
µεσοδιάστη 
µα 7-14 
ηµέρες 

 (Cydia pomonella)    

 Εούλια    

 (Argyrotaenia    

 ljungiana)    
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Πυρηνόκαρπα: 
-Ροδακινιά 
-Νεκταρινιά 

Βλαστορύκτης 
της ροδακινιάς 
(Cydia molesta) 
 
Ανάρσια 
(Anarsia lineatella) 

(200-325) 200-250 100-130 Σύµφωνα µε τις 
συστάσεις των 
Τοπικών 
Κέντρων 
Γεωργικών 
Προειδοποιήσεω
ν ή µε την 
εµφάνιση της 
προσβολής. 

Μέχρι 3 
εφαρµογές 
(εφόσον 
απαιτείται) 
µε    
µεσοδιάστη 
µα 7-14 
ηµέρες 

-Αµπέλι 
(επιτραπέζιες και 
οινοποιήσιµες 
ποικιλίες) 

Ευδεµίδα 
(Lobesia botrana) 
 
Κοχυλίδα 
(Clysia ambiguella) 

150 - 50-100 Σύµφωνα µε τις 
συστάσεις των 
Τοπικών 
Κέντρων 
Γεωργικών 
Προειδοποιήσεω
ν ή µε την 
εµφάνιση της 
προσβολής. 

Μέχρι 3 
εφαρµογές 
(εφόσον 
απαιτείται) 
µε    
µεσοδιάστη 
µα 7-14 
ηµέρες 

-Βαµβάκι Πράσινο 
σκουλήκι 
(Heliothis armigera) 

150 - 50-80 Με την εµφάνιση 
της προσβολής. 

Μέχρι 3 
εφαρµογές 
(εφόσον 
απαιτείται) 
µε    
µεσοδιάστη 
µα 7-14 
ηµέρες 

-Τοµάτα 
(Θερµοκηπίου) 

Πράσινο 
σκουλήκι 
(Heliothis armigera) 
 
Σποντόπτερα 
(Spodoptera spp.) 
 
Φυλλορύκτης της 
τοµάτας 
(Tuta absoluta) 

(120-225) 150 80-150 Με την εµφάνιση 
της προσβολής. 

Μέχρι 3 
εφαρµογές 
(εφόσον 
απαιτείται) 
µε    
µεσοδιάστη 
µα 7-14 
ηµέρες 

-Τοµάτα 
(Υπαίθρου) 

150 - 50-100 

-Πιπεριά 
(Θερµοκηπίου) 

Πράσινο σκουλήκι 
(Heliothis armigera) 
 
Σποντόπτερα 
(Spodoptera spp.) 

(120-225) 150 80-150 Με την εµφάνιση 
της προσβολής. 

Μέχρι 3 
εφαρµογές 
(εφόσον 
απαιτείται) 
µε    
µεσοδιάστη 
µα 7-14 
ηµέρες 

-Πιπεριά 
(Υπαίθρου) 

150 - 50-100 

-Μελιτζάνα 
(Θερµοκηπίου) 

Πράσινο σκουλήκι 
(Heliothis armigera) 
 
Σποντόπτερα 
(Spodoptera spp.) 

(120-225) 150 80-150 Με την εµφάνιση 
της προσβολής. 

Μέχρι 3 
εφαρµογές 
(εφόσον 
απαιτείται) 
µε    
µεσοδιάστη 
µα 7-14 
ηµέρες 

-Μελιτζάνα 
(Υπαίθρου) 

150 - 50-100 
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-Αγγούρι 
(Θερµοκηπίου) 

Σποντόπτερα 
(Spodoptera spp.) 

(75-225) 150 50-150 Με την εµφάνιση 
της προσβολής. 

Μέχρι 3 
εφαρµογές 
(εφόσον 
απαιτείται) 
µε    
µεσοδιάστη 
µα 7-14 
ηµέρες 

-Πεπόνι 
(Θερµοκηπίου) 

Πράσινο σκουλήκι 
(Heliothis armigera) 
 
Σποντόπτερα 
(Spodoptera spp.) 

(120-225) 150 80-150 Με την εµφάνιση 
της προσβολής. 

Μέχρι 3 
εφαρµογές 
(εφόσον 
απαιτείται) 
µε    
µεσοδιάστη 
µα 7-14 
ηµέρες 

-Πεπόνι 
(Υπαίθρου) 

150 - 50-100 

-Καρπούζι 
(Θερµοκηπίου) 

Σποντόπτερα 
(Spodoptera spp.) 

(120-225) 150 80-150 Με την εµφάνιση 
της προσβολής. 

Μέχρι 3 
εφαρµογές 
(εφόσον 
απαιτείται) 
µε    
µεσοδιάστη 
µα 7-14 
ηµέρες 

-Καρπούζι 
(Υπαίθρου) 

150 - 50-100 

-Κολοκύθι 
(Θερµοκηπίου) 

Σποντόπτερα 
(Spodoptera spp.) 

(75-225) 150 50-150 Με την εµφάνιση 
της προσβολής. 

Μέχρι 3 
εφαρµογές 
(εφόσον 
απαιτείται) 
µε    
µεσοδιάστη 
µα 7-14 
ηµέρες 

 -
Φράουλα 
(Υπαίθρου και 
Θερµοκηπίου) 

Πράσινο σκουλήκι 
(Heliothis armigera) 
 
Σποντόπτερα 
(Spodoptera spp.) 

150 - 50-100 Με την εµφάνιση 
της προσβολής. 

Μέχρι 3 
εφαρµογές 
(εφόσον 
απαιτείται) 
µε    
µεσοδιάστη 
µα 7-14 
ηµέρες 

-Μαρούλι 
(Υπαίθρου και 
Θερµοκηπίου) 

Πράσινο σκουλήκι 
(Heliothis armigera) 
 
Σποντόπτερα 
(Spodoptera spp.) 

150 - 50-100 Με την εµφάνιση 
της προσβολής. 

Μέχρι 3 
εφαρµογές 
(εφόσον 
απαιτείται) 
µε    
µεσοδιάστη 
µα 7-14 
ηµέρες 

-Μπρόκολο Σποντόπτερα 
(Spodoptera spp.) 
 
Πλουτέλλα 
(Plutella xylostella) 

150 - 50-100 Με την εµφάνιση 
της προσβολής. 

Μέχρι 3 
εφαρµογές 
(εφόσον 
απαιτείται) 
µε    
µεσοδιάστη 
µα 7-14 
ηµέρες 
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-Λάχανο 
-Κουνουπίδι 

Πράσινο σκουλήκι 
(Heliothis armigera) 

150 - 50-100 Με την εµφάνιση 
της προσβολής. 

Μέχρι 3 
εφαρµογές 
(εφόσον 
απαιτείται) 
µε    
µεσοδιάστη 
µα 7-14 
ηµέρες 

 Σποντόπτερα     

 (Spodoptera spp.)     

 Πλουτέλλα     

 (Plutella xylostella)     

 Πιερίδα     

 (Pieris spp.)     

-Πράσινα 
φασολάκια (µε 
λοβό) 

Πράσινο σκουλήκι 
(Heliothis armigera) 
 
Σποντόπτερα 
(Spodoptera spp.) 

150 - 30-80 Με την εµφάνιση 
της προσβολής. 

Μέχρι 3 
εφαρµογές 
(εφόσον 
απαιτείται) 
µε    
µεσοδιάστη 
µα 7-14 
ηµέρες 

-Αγκινάρα Πράσινο σκουλήκι 
(Heliothis armigera) 
 
Σποντόπτερα 
(Spodoptera spp.) 

150 - 50-100 Με την εµφάνιση 
της προσβολής. 

Μέχρι 3 
εφαρµογές 
(εφόσον 
απαιτείται) 
µε    
µεσοδιάστη 
µα 7-14 
ηµέρες 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
1. Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο µε την πυκνότητα του πληθυσµού. 

  
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  
Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος 

 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:  
Γεµίζουµε το δοχείο του ψεκαστικού µηχανήµατος µε νερό µέχρι  τη µέση και 
προσθέτουµε αναδεύοντας την συνιστώµενη δόση του σκευάσµατος. 
Συµπληρώνουµε µε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς. 
Το ψεκαστικό διάλυµα πρέπει να αναδευτεί καλά πριν αρχίσει ο ψεκασµός 

  
ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:  
∆εν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριµένες καλλιέργειες και στις συνιστώµενες δόσεις 
εφαρµογής 

 

 
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: - 

 

 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή 
ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ 
ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:  
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Διαχείριση ανθεκτικότητας: 
• Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών  και  φυσικών  και βιολογικών µεθόδων ώστε 
να περιορίζεται ο πληθυσµός των εντόµων-εχθρών και να µειώνεται ο αριθµός 
των εφαρµογών στις απολύτως απαραίτητες για αποτελεσµατικό έλεγχο. 
• Εφαρµογές, µόνο όταν είναι απαραίτητο, µε βάση τα όρια οικονοµικής ζηµιάς 
(εφόσον υπάρχουν) και µε τρόπο ώστε να µειώνεται ο κίνδυνος για τα ωφέλιµα 
αρθρόποδα. 
• Το GOTH θα πρέπει να εφαρµόζεται την κατάλληλη χρονική στιγµή, 
στοχεύοντας τα πλέον ευαίσθητα βιολογικά στάδια των εντόµων - εχθρών. 
• Το σκεύασµα θα πρέπει να εφαρµόζεται στις προτεινόµενες δόσεις και 
µεσοδιαστήµατα και µε τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και οµοιόµορφη 
κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας µε το ψεκαστικό υγρό. 
• Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρµογές µε ΑFFIRM 0.95 SG. Το σκεύασµα 
να εφαρµόζεται σε εναλλαγή µε εντοµοκτόνα από άλλη οµάδα µε διαφορετικό 
τρόπο δράσης. Στις περιπτώσεις παρακολούθησης των πληθυσµών του 
εντόµου-εχθρού και όπου απαιτούνται πολλαπλές εφαρµογές ανά έτος ή 
καλλιεργητική  περίοδο  για  αποτελεσµατικό έλεγχο (π.χ. Lobesia botrana, 
Heliothis armigera), διαδοχικές γενιές των εντόµων-εχθρών συνίσταται να µην 
αντιµετωπίζονται µε σκευάσµατα της ίδιας οµάδας. 
• Να διενεργείται συστηµατικός έλεγχος των πληθυσµών των εχθρών/στόχων 
ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόµενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Εάν 
διαπιστωθούν περιπτώσεις µειωµένης αποτελεσµατικότητας, οι εφαρµογές που 
ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται µε σκευάσµατα διαφορετικής οµάδας. 
 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ Ή ΠΡΙΝ 
ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ 
ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ:  
 

 
Καλλιέργειες 

 
PHI(ηµέρες) 

Μηλοειδή: 
-Μηλιά 

3 ηµέρες 

Πυρηνόκαρπα: 
-Ροδακινιά 
-Νεκταρινιά 

7 ηµέρες 

Αµπέλι 
(επιτραπέζιες και 
οινοποιήσιµες ποικιλίες) 

7 ηµέρες 

Βαµβάκι 28 ηµέρες 

-Τοµάτα 
(Θερµοκηπίου) 

3 ηµέρες 

Τοµάτα 
(Υπαίθρου) 

3 ηµέρες 

Πιπεριά 
(Θερµοκηπίου) 

3 ηµέρες 

Πιπεριά 
(Υπαίθρου) 

3 ηµέρες 

Μελιτζάνα 
(Θερµοκηπίου) 

3 ηµέρες 

Μελιτζάνα 
(Υπαίθρου) 

3 ηµέρες 

Αγγούρι 
(Θερµοκηπίου) 

3 ηµέρες 
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Πεπόνι 
(Θερµοκηπίου) 

3 ηµέρες 

Πεπόνι 
(Υπαίθρου) 

3 ηµέρες 

Καρπούζι 
(Θερµοκηπίου) 

3 ηµέρες 

Καρπούζι 
(Υπαίθρου) 

3 ηµέρες 

Κολοκύθι 
(Θερµοκηπίου) 

3 ηµέρες 

Φράουλα (Υπαίθρου και 
Θερµοκηπίου) 

1 ηµέρα 

Μαρούλι (Υπαίθρου και 
Θερµοκηπίου) 

3 ηµέρες 

Μπρόκολο 3 ηµέρες 

Λάχανο 
Κουνουπίδι 

3 ηµέρες 

Πράσινα φασολάκια 
(µε λοβό) 

3 ηµέρες 

Αγκινάρα 1 ηµέρα 

 
 

   ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ:  
 

Μέγιστα Όρια 
Υπολειµµάτων 
(MRLs) 

Προϊόντα MRLs 
(mg/kg) 

Εmamectin benzoate Έχουν καθοριστεί 
προσωρινά Ευρωπαϊκά 
MRLs στο Παράρτηµα ΙΙΙ 
του Κανονισµού 396/2005. 

 

Το σκεύασµα παραµένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον από την 
ηµεροµηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισµένη 
συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόµενο, µακριά από το 
άµεση ηλιακή ακτινοβολία και σε θερµοκρασίες µεταξύ -10oC έως 35oC. 

 
 

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

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:  


