
Μικροκοκκώδες εντομοκτόνο 

Η νέα πρόταση κατά
του Σιδηροσκούληκου

 στην Πατάτα

Cypermethrin (συπερμεθρίνη) 0.86% β/β
Μικροκοκκώδες (MG)



Το BELEM PRO 0,8 MG είναι πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο εδάφους, σε μορφή 
μικρόκοκκων (MG) για την καταπολέμηση των σιδηροσκούληκων. 

Δρα διά επαφής και στομάχου στο νευρικό σύστημα των εντόμων, 
παρεμποδίζοντας το κλείσιμο των διαύλων Na+ στους νευράξονες των νευρικών 
κυττάρων.  Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια συνεχή νευρομυϊκή μεταφορά 
μηνυμάτων, που οδηγεί σε υπερδιέγερση, παράλυση και θάνατο των εντόμων.

Μεγάλο ρόλο στην αποτελεσματικότητα του BELEM PRO 0,8 MG παίζει η 
καινοτόμος φόρμουλά του. Οι μικρόκοκκοι (ειδικό βάρος: 1,593g/cm3) με βάση 
το ανθρακικό ασβέστιο, δε διαλύονται από το νερό και παραμένουν για μεγάλο 
χρονικό διάστημα στο έδαφος προστατεύοντας έτσι τα νέα φυτά. 

Το BELEM PRO 0,8 MG δεν έχει ενοχλητική οσμή ούτε σκόνη.

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο.
Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν 
πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Πλεονεκτήματα του BELEM PRO 0,8 MG

• Αποτελεσματικό προϊόν για την καταπολέμηση των σιδηροσκούληκων.

•  Καινοτόμος φόρμουλα μικρόκοκκων που δε διαλύονται από το νερό, παραμένοντας για μεγάλο χρονικό 
διάστημα στο έδαφος παρέχοντας προστασία.

•  Μοναδικός τρόπος εφαρμογής, με τη χρήση των διασκορπιστών της SBM Développement,  
για την άριστη κατανομή του προϊόντος στη γραμμή σποράς και την μέγιστη προστασία των φυτών.

• Δεν έχει ενοχλητική οσμή ούτε σκόνη.

• Κατάλληλο για όλα τα είδη εδαφών.

• Δεν φέρει σήμανση τοξικότητας για τον άνθρωπο.

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 14619/20.03.2018

Τρόπος Εφαρμογής

Το BELEM PRO 0,8 MG εφαρμόζεται με τη σπαρτική μηχανή, στη γραμμή σποράς, ταυτόχρονα με τη σπορά της καλλιέργειας. 

Ειδικοί κοκκοδιανομείς (queue-de-carpe®) που εφαρμόζονται στη σπαρτική μηχανή εξασφαλίζουν την άριστη κατανομή  
του BELEM PRO 0,8 MG στη γραμμή σποράς, έτσι ώστε να προσφέρει το μέγιστο της προστασίας στο σπόρο και το νεαρό φυτό. 

Η αποτελεσματικότητα του BELEM PRO 0,8 MG είναι άμεσα εξαρτώμενη από την τεχνική της εφαρμογής του.  
Οι ειδικοί κοκκοδιανομείς, οι οποίοι εφαρμόζονται σε όλους τους τύπους των σπαρτικών μηχανών, ρυθμίζουν 
τη ροή του προϊόντος και το κατανέμουν ομοιόμορφα στη γραμμή σποράς. 
Η ομοιόμορφη κατανομή των μικροκόκκων, σε συνδυασμό με τη σταθερότητα τους στο έδαφος, καθιστούν
το BELEM PRO 0,8 MG ιδανική λύση κατά των σιδηροσκούληκων.

Φάσμα δράσης

Πεδίο
εφαρμογής

Στόχος Δόσεις 
σκευάσματος

γρ/στρέμμα (max) 

Τρόπος 
και χρόνος 
εφαρμογής

Μέγιστος αριθμός 
εφαρμογών / 

καλλιεργητική περίοδο 

Πατάτα
Σιδηροσκώληκες

(Agriotes spp.)
2.400

Κατά την σπορά, στις γραμμές 
σποράς με ενσωμάτωση. 
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