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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

PREFERAL ENTOMΟΚΤΟΝΟ 

 
Εντομοκτόνο με ζωντανούς μικροοργανισμούς για την 
καταπολέμηση του αλευρώδη, σε καλλιέργειες θερμοκηπίου. H 
δραστική ουσία περιέχει φυσικά και επιλεγμένα στελέχη του μύκητα 
Isaria fumosorosea var. Apopka strain 97, ο οποίος δρα κατά των 
παθογόνων εντόμων με τους εξής μηχανισμούς: 
Παραγωγή ενζύμων και Υπερ-παρασιτισμός: Μετά την εφαρμογή, ο 
μύκητας διεισδύει στο σώμα του εντόμου όπου αναπτύσσεται, 
προκαλώντας το θάνατο του μετά από 7-10 ημέρες. Σε υψηλές 
συνθήκες σχετικής υγρασίας, ο μύκητας μπορεί να αναπτυχθεί έξω 
από το έντομο και να παράγει νέα σπόρια. 

  
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
Είναι Έναιωρηματοποίσιμοι κόκκοι (WG) και περιέχει επιλεγμένα στελέχη του 
μύκητα Isaria fumosorosea var. Apopka strain 97 20% β/β, που αντιστοιχούν σε 
2 × 109 CFU/g και 80 % β/β βοηθητικές ουσίες. 

 

Κάτοχος της άδειας: Mitsui AgriScience International S.A./N.V. 

Παρασκευαστής: Certis USA L.L.C. 

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: FARMA-CHEM S.A. 

 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ: 
 

Πεδίο Εφαρμογής Στόχος 

Δόσεις σκευάσματος 

Τρόπος & 
χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγιστος 
αριθμός 
εφαρμογών 
ανά 
καλλιεργητική 
περίοδο./ 
Μεσοδιάστημα 
εφαρμογών 

Γραμ./ 
100 
λίτρα 
ψεκ. 
υγρού 

Όγκος 
ψεκ. 
υγρού 
(λίτρα 
/στρ.) 

Γραμ./στρ. 

Τομάτα 

Μελιτζάνα 

Πιπεριά 

Θερμοκηπίου 

Αλευρώδης 

(Trialeurodes 
vaporariorum,  

 Bemisia tabaci) 

100 100-300 100 
Με την 
εμφάνιση της 
προσβολής. 

3 / 7 
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Αγγούρι 

Αγγουράκι 

Κολοκυθάκι 

Πεπόνι 

Κολοκύθα 

Θερμοκηπίου 

Αλευρώδης 

(Trialeurodes 
vaporariorum,  

 Bemisia tabaci) 

100 100-300 100 

Με την 
εμφάνιση της 
προσβολής. 

3 / 7 

Φασολάκια με 
λοβό 

(Θερμοκηπίου) 

Αλευρώδης 

(Trialeurodes 
vaporariorum,  

 Bemisia tabaci) 

100 100-300 100 
Με την 
εμφάνιση της 
προσβολής. 

3 / 7 

Καλλωπιστικά 
φυτά 

(Θερμοκηπίου) 

Αλευρώδης 

(Trialeurodes 
vaporariorum,  
Bemisia tabaci) 

100 100-300 100 

Με την 
εμφάνιση της 
προσβολής. 

3 / 7 

       

       

       

       

       

       

 
 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

 

 
• Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν επικρατούν 

θερμοκρασίες μεταξύ 25 – 32 °C και υγρασία > 80%, στις 12 ώρες μετά 
την εφαρμογή, γεγονός που ενεργοποιεί την ανάπτυξη των σπορίων του 
μύκητα.  

• Χρησιμοποιείστε το χαμηλό όγκο ψ.υ. (100 λίτρα/στρ.) σε νεαρά φυτά και 
το υψηλό, σε αναπτυγμένα φυτά (200 – 300 λίτρα/στρ.). 

• Για την αποφυγή ανεπιθύμητων επιπτώσεων στα Καλλωπιστικά φυτά 
συνίσταται η δοκιμή σε ένα μικρό αριθμό φυτών, πριν τη γενικευμένη 
χρήση του.  

 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  
Ψεκασμοί φυλλώματος με καλή διαβροχή των δυο πλευρών των φύλλων 
 

  
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: 
Η συνιστώμενη ποσότητα του σκευάσματος θα πρέπει πρώτα να αναμιχθεί με 
μικρή ποσότητα νερού και να αναδευτεί για διάστημα 20-30 λεπτών. Στη 
συνέχεια, θα πρέπει να το αφήστε για διάστημα μίας ώρας, ώστε να γίνει 
καθίζηση. Μόνο το ανώτερο διάλυμα (χωρίς το ίζημα) θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί για την εφαρμογή. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού 
μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε το διάλυμα στο ψεκαστικό 
δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την 
ανάδευση καθ’ όλη την διάρκεια της εφαρμογής. 
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ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:  
Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις 
ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. 
 
 

 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: :  
Να μην συνδυάζεται με άλλα φ.π., ειδικά με μυκητοκτόνα, επειδή μπορεί να 
μειωθεί η αποτελεσματικότητα του σκευάσματος. 
 

 

 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Η 
ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ 
ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΝΑ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ :  
Επειδή δρα σε πολλαπλές θέσεις, ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας στο 
σκεύασμα είναι χαμηλός και αποτελεί ένα εργαλείο για την αποφυγή ανάπτυξης 
ανθεκτικότητας. 

 ΜΕΓΙΣΤΑ ΌΡΙΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (MRLS:  

 

Φυτικά προϊόντα  (MRLs) 

Εξαιρείται υποχρέωσης καθορισμού MRLs (ANNEX IV) 

 

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

 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι και την ημέρα της συγκομιδής.  
 

 

 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:  

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε ψυγείο, σε θερμοκρασίες 2 – 
6οC. Στις συνθήκες αυτές το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 6 μήνες από την 
ημερομηνία παρασκευής του. 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ:   
Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του 
ψεκαστικού τρείς φορές με ζεστό νερό (>40 οC). 

 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:  
Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:  
Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή 
γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) 
και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη 
διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για 
ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 
 

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

• Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 
 
 

 

 


