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ΠΡΟΪΟΝ: 

TAMPA 97,6 EC 
 
Εντομοκτόνο - ακαρεοκτόνο επαφής με δράση σε όλα τα στάδια: ακμαία, κινητές μορφές 
και αυγά. 
 
Είναι υγρό γαλακτωματοποιήσιμο με 83% β/ο ή 97,6% β/β δραστική ουσία (paraffin oil) και 
2,4% β/β βοηθητικές ουσίες. 
 
Κάτοχος της άδειας: W. NEUDORFF GmbH. 

Διανομή: FARMA-CHEM S.A. 
 
Συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις: 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Λεμονιά, Μανταρινιά, Κλημεντίνες, Πορτοκαλιά): i) Κόκκινη ψώρα 
(Aonidiella aurantii), Παρλατόρια (Parlatoria pergandei) και άλλες ψώρες με 1000-1500 κ.εκ. 
σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 1000-2240 σε 100-220 λίτρα ψεκ. υγρού ανά στρέμμα. 
Εφαρμογές πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών. ii) Αλευρώδεις (Dialeurodes citri, 
Aleurothrixus floccosus) με 1000-1500 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 500-2240 σε 50-
220 λίτρα ψεκ. υγρού ανά στρέμμα. Εφαρμογή πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών ή 
μία φθινοπωρινή. 
 
ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, Αχλαδιά): i) Ψώρα Σαν-Ζοζέ (Quadraspidiotus perniciosus) και άλλες 
ψώρες με 750-1000 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 600-1000 σε 80-100 λίτρα ψεκ. 
υγρού ανά στρέμμα. Εφαρμογές πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών. ii) Κόκκινος 
τετράνυχος (Panonychus ulmi) με 750-1000 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 940-1500 σε 
125-150 λίτρα ψεκ. υγρού ανά στρέμμα. Εφαρμογή πριν την άνθηση. 
 
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Βερικοκιά, Κερασιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Δαμασκηνιά): i) Ψώρα Σαν-
Ζοζέ (Quadraspidiotus perniciosus) και άλλες ψώρες με 750-1000 κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. 
υγρού ή 600-1000 σε 80-100 λίτρα ψεκ. υγρού ανά στρέμμα. Εφαρμογή πριν την αλλαγή 
χρώματος των καρπών. ii) Κόκκινος και κίτρινος τετράνυχος (Panonychus ulmi) με 750-1000 
κ.εκ. σκευ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 940-1250 σε 125 λίτρα ψεκ. υγρού ανά στρέμμα. 
Εφαρμογή πριν την άνθηση.  
 
Μέγ. αριθμός εφαρμ./ανά καλλ. περίοδο Μεσοδιάστ. εφαρμογών σε ημέρες: 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Λεμονιά, Μανταρινιά, Κλημεντίνες, Πορτοκαλιά): 1-2/>60. ΜΗΛΟΕΙΔΗ 
(Μηλιά, Αχλαδιά), ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Βερικοκιά, Κερασιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, 
Δαμασκηνιά): 1. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  

I. Το εύρος των δόσεων και ο όγκος ψεκαστικού υγρού είναι ανάλογα με το ύψος των 
φυτών και την ένταση της προσβολής. =Στα εσπεριδοειδή η συνιστώμενη δόση θα 
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πρέπει να συνδυαστεί με το κατάλληλο όγκο ψεκαστικού υγρού ώστε να μην 
υπερβαίνεται η μέγιστη δόση/στρ.  

II. Κατά τη χρήση του ΤΑΜΡΑ 97,6 EC τα δένδρα πρέπει να είναι ποτισμένα. Ποτίζουμε 
μία εβδομάδα πριν από τον ψεκασμό. =Αποφύγετε τον ψεκασμό όταν τα φυτά είναι 
μισομαραμένα, σε περιόδους έντονης ξηρασίας, υπερβολικής υγρασίας και όταν 
υπάρχει παγετός.  

III. Να μην γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα, την περίοδο της ανθοφορίας ή όταν η 
θερμοκρασία ξεπερνάει τους 32°C γιατί μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα 
φυτοτοξικότητας.  

IV. Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα επί 30 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή 
θείου ή θειασβεστίου.  

V. Να μην προηγείται ή έπεται εφαρμογή σκευασμάτων με δ.ο. captan, folpet και 
dithianon σε διάστημα τουλάχιστον 1 εβδομάδας. 

 
Τρόπος εφαρμογής:  
Ψεκασμοί φυλλώματος.  
 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:  
Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την 
συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με 
το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού.  
 
Καθαρισμός ψεκαστήρα:  
Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του 
ψεκαστικού δύο (2) φορές με καθαρό νερό. 
 
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή 
των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:  
Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στα φυτά (24 ώρες). 
 
Φυτοτοξικότητα:  
Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνιστώμενες 
χρήσεις, δόσεις και προφυλάξεις. 
 
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:  
Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος για όλες τις καλλιέργειες. 
 
Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:  
Διατηρείται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό και καλά 
αεριζόμενο μέρος, σε θερμοκρασία > 0°C . Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για 2 
χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του. 
 

1) Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον 
εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η ρύπανση 
μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους 
δρόμους.  
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2) Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη 
προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα: 10 μέτρων σε Εσπεριδοειδή και σε όψιμες 
εφαρμογές σε Μηλοειδή και Πυρηνόκαρπα 20 μέτρων σε πρώιμες εφαρμογές σε 
Μηλοειδή και Πυρηνόκαρπα. 

 
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.  
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

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


