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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

PROXIMO 10 EC ENTOMΟΚΤΟΝΟ 

 
Εντομοκτόνο-ρυθμιστής ανάπτυξης, μιμητικό της ορμόνης νεότητας των 
εντόμων. Επιδρά μέσω επαφής και κατάποσης στη μορφογένεση, την 
αναπαραγωγή και την εμβρυογένεση των εντόμων, ανάλογα με το στάδιο 
ανάπτυξής τους (ωά, προνύμφη, νύμφη, ακμαίο), παρεμποδίζοντας την 
ομαλή εξέλιξη και ενηλικίωσή τους.  
Συγκεκριμένα έχει επίδραση: α) σε ωά ηλικίας 1-3 ημερών όπου η 
εκκόλαψη περιορίζεται ή επιβραδύνεται και παρατηρούνται μετεμβρυακές 
αλλαγές. β) αναστέλλει την μεταμόρφωση των προνυμφών. γ) προκαλεί 
παρεμπόδιση της έκδυσης των νυμφών και της εμφάνισης των ακμαίων 
και δ)  έχει  στειρωτικές  ιδιότητες  στα  θηλυκά,  με  αποτέλεσμα  μειωμένη 
ωοτοκία και ελάττωση της βιωσιμότητας των ωών.  
Η αποτελεσματικότητα του σκευάσματος στα έντομα-στόχους εμφανίζεται 
πιο αργά και σταδιακά, συγκρινόμενη με εντομοκτόνα που δρουν στο 
νευρικό σύστημα των εντόμων. Είναι ιδιαίτερα δραστικό σε κοκκοειδή και 
αλευρώδη, όταν εφαρμόζεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξής τους.  
Η μετακίνηση της δραστικής ουσίας pyriproxyfen στα φυτά είναι 
διελασματική. Έχει μεγάλη διάρκεια δράσης, γεγονός που αυξάνει τις 
πιθανότητες να έρθουν τα έντομα σε επαφή με το σκεύασμα και να γίνει 
κατάποση. 
 

  
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
Είναι υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC) με 10% β/ο δραστική ουσία 
Pyriproxyfen και βοηθητικές ουσίες 88,97%.  

 

Παρασκευαστής: AFRASA S.A. 

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

 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ: 
• Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Λάιμ, Γκρέιπφρουτ, Μανταρινιά): Για 

Κοκκοειδή Κόκκινη ψώρα (Aonidiella sp), Ασπιδιωτός (Aspidiotus sp), Λεκάνιο 
(Saissetia sp), Μυτιλόμορφη ψώρα (Lepidosaphes beckii), Παρλατόρια 
(Parlatoria pergandei) με 50-75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 112,5 κ.εκ./στρ. 
(μέγ.). Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων της 
1ης γενιάς. 1 εφαρμογή. 
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• Πυρηνόκαρπα (Δαμασκηνιά, Κερασιά, Βερικοκιά, Βυσσινιά, Νεκταρινιά,  
Ροδακινιά): Για Κοκκοειδή Ψώρα του Σαν Ζοζέ (Quadraspidiotus perniciosus) 
με 40-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ./στρ. (μέγ.). Ψεκασμός με την 
εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων. 1 εφαρμογή (πριν την 
άνθηση). 

• Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά): Για Κοκκοειδή Ψώρα του Σαν Ζοζέ 
(Quadraspidiotus perniciosus) με 40-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 
κ.εκ./στρ. (μέγ.). Ψεκασμός στο τέλος του χειμώνα στις διαχειμάζουσες 
μορφές. 1 εφαρμογή (πριν την άνθηση). 

• Τομάτα θερμοκηπίου: Για Αλευρώδεις (Bemisia sp, Trialeurodes sp) με 50-75 
κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 112,5 κ.εκ./στρ. (μέγ.). Ψεκασμός με την 
εμφάνιση των πρώτων ακμαίων. 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογών 
10 ημερών. 

• Ακρόδρυα (Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Φουντουκιά, Καρυδιά, Καστανιά) | 
(χρήση ήσσονος σημασίας): Για Κοκκοειδή Ψώρα του Σαν Ζοζέ 
(Quadraspidiotus perniciosus) με 40-50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 
κ.εκ./στρ. (μέγ.). Ψεκασμός στο τέλος του χειμώνα στις διαχειμάζουσες 
μορφές. 1 εφαρμογή (πριν την άνθηση). 

• Κυδωνιά, Αχλαδομηλιά, Λωτός | (χρήση ήσσονος σημασίας): Για Κοκκοειδή 
Ψώρα του Σαν Ζοζέ (Quadraspidiotus perniciosus) με 40-50 κ.εκ./100 λίτρα 
ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ./στρ. (μέγ.). Ψεκασμός στο τέλος του χειμώνα στις 
διαχειμάζουσες μορφές. 1 εφαρμογή (πριν την άνθηση). 

• Μελιτζάνα θερμοκηπίου | (χρήση ήσσονος σημασίας): Για Αλευρώδεις 
(Bemisia sp, Trialeurodes sp) με 50-75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 112,5 
κ.εκ./στρ. (μέγ.). Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων ακμαίων. 2 
εφαρμογές με μεσοδιάστημα εφαρμογών 10 ημερών. 

 
Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα/στρ.): Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Λάιμ, 
Γκρέιπφρουτ, Μανταρινιά) & Τομάτα θερμοκηπίου, Μελιτζάνα θερμοκηπίου : 
100-150. Πυρηνόκαρπα (Δαμασκηνιά, Κερασιά, Βερικοκιά, Βυσσινιά, 
Νεκταρινιά, Ροδακινιά), Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά), Ακρόδρυα (Αμυγδαλιά, 
Φιστικιά, Φουντουκιά, Καρυδιά, Καστανιά), Κυδωνιά, Αχλαδομηλιά, Λωτός: 70-
100. 
 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
1. Σε περίπτωση υψηλών πληθυσμών ακμαίων αλευρώδη, να χρησιμοποιείται 
κατάλληλο ακμαιοκτόνο ώστε να μειωθεί ο πληθυσμός του και κατόπιν να 
εφαρμόζεται το PROXIMO 10 EC. 
2. «Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για 
ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες αμυγδαλιά, φιστικιά, 
φουντουκιά, καρυδιά, καστανιά, κυδωνιά, αχλαδόμηλα, λωτός και μελιτζάνα (Θ) 
από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις εν λόγω χρήσεις ο κάτοχος της άδειας 
δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα 
ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος» 

  
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  
Ψεκασμός πλήρους κάλυψης στα πρώτα προνυμφικά στάδια των εχθρών, κατά 
προτίμηση εναντίον  προνυμφών  πρώτου σταδίου. 
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ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:  
Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις 
ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.  

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ Η ΠΡΙΝ 
ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ 
ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ:  
Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Λάιμ, Γκρέιπφρουτ, Μανταρινιά: 30 ημέρες.  
Τομάτα θερμοκηπίου, Μελιτζάνα θερμοκηπίου : 3 ημέρες.  
Δαμασκηνιά, Κερασιά, Βερικοκιά, Βυσσινιά, Νεκταρινιά, Ροδακινιά, Μηλιά, 
Αχλαδιά, Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Φουντουκιά, Καρυδιά, Καστανιά, Κυδωνιά, 
Αχλαδομηλιά, Λωτός: Καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής (πριν την 
άνθηση)  
 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:  
Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό 
και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια 
από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής. 
 
 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Η 
ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ 
ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΝΑ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:  
Για να αποφευχθεί η εμφάνιση ανθεκτικότητας, να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα, 
ούτε κάποιο άλλο σκεύασμα που περιέχει pyriproxyfen, περισσότερο από μια 
φορά ανά καλλιεργητική περίοδο κατά κοκκοειδών και δύο φορές για εφαρμογή 
κατά του αλευρώδη. 
 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ :  
Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. 
Αραιώνουμε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο 
ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας 
την ανάδευση. 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: 
Οι κενές φιάλες/δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό 
ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό 
δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη 
διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής 
για ανάκτηση ενέργειας. 
 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 



           PROXIMO 10 EC – ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ | ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ            12    

 

 

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

• Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.  

Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ :  
Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά. 

  


