
ΚΟΚΚΩΔΕΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ  
ΣΙΔΗΡΟΣΚΟΥΛΗΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Diabrotica virgifera

Cypermethrin (συπερμεθρίνη) 0.8% w/w
Μικροκοκκώδες (MG)



Πολύ σημαντικό ρόλο στην 
αποτελεσματικότητα του BELEM PRO 0,8 MG 
παίζει η καινοτόμος φόρμουλα του καθώς και 
ο τρόπος εφαρμογής του.  
Οι μικρόκοκκοι (ειδικό βάρος: 1,593g/cm3) με 
βάση το ανθρακικό ασβέστιο, δεν διαλύονται από 
το νερό και παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στο 
έδαφος προστατεύοντας έτσι τα νέα φυτά. Αυτό περιορίζει 
στο ελάχιστο τον κίνδυνο ρύπανσης των υπόγειων υδάτων.

Συπερμεθρίνη 0,8% β/β
Μικροκοκκώδες (MG)

Το BELEM PRO 0,8 MG είναι πυρεθρινοειδές 
εντομοκτόνο, σε μορφή μικρόκοκκων (MG) 
για την καταπολέμηση των εντόμων εδάφους 
(Σιδηροσκούληκο, Diabrotica virgifera και 
κοφτοσκούληκο. Δρα δια 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.

Το BELEM PRO 0,8 MG  
δεν έχει ούτε σκόνη

Το BELEM  
PRO 0,8 MG  

δεν έχει  
ενοχλητική 

οσμή



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®) (εικόνα 1) που 
εφαρμόζονται στη σπαρτική μηχανή (εικόνα 2), 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. Ρυθμίστε προσεκτικά την ροή στους 
κοκκοδιανομείς πριν από την έναρξη της εφαρμογής και ελέγξτε 
ώστε να σκορπίζεται κανονικά κατά τον χρόνο εφαρμογής. Να 
σπέρνετε με ταχύτητα μικρότερη ή ίση με 6 Kg/ώρα.

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. Αυτό, σε συνδυασμό 
με τη σταθερότητα των μικρόκοκκων στο έδαφος, καθιστούν το  
BELEM PRO 0,8 MG ιδανική λύση κατά των εντόμων εδάφους.

ΠΕΔΊΟ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΣΤΟΧΟΣ 
ΔΟΣΕΊΣ

ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
ΓΡ/ΣΤΡΕΜΜΑ

ΜΕΓΊΣΤΟΣ ΑΡΊΘΜΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ / 

ΚΑΛΛΊΕΡΓΉΤΊΚΉ ΠΕΡΊΟΔΟ

Αραβόσιτος 

Αραβόσιτος γλυκός

Σιδηροσκώληκες 
(Agriotes sp.) 
Κοφτοσκούληκα 
(Agrotis sp.) 
(Diabrotica virgifera)

1.200 1

Σόργο  

Ηλίανθος 
 

Σιδηροσκώληκες  
(Agriotes sp.)
Κοφτοσκούληκα
(Agrotis sp.)

1.200 1

Ελαιοκράμβη Σιδηροσκώληκες 
(Agriotes sp.)  

1.200 1

Βαμβάκι 
Σιδηροσκώληκες 
(Agriotes sp.) 
Κοφτοσκούληκα 
(Agrotis sp.) 

1.200 1

Καπνός
Σιδηροσκώληκες 
(Agriotes sp.) 
Κοφτοσκούληκα 
(Agrotis sp.) 

1.200 1
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Αριθµός Άδειας ∆ιάθεσης στην Αγορά (ΑΑ∆Α): 14619/20.03.2018

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. ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΑΘΗΝΑ: Μεσογείων 335, 152 31 Χαλάνδρι 
Τηλ.: 213 006 5000
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Τηλ.: 2310 289 100
E-mail: contact@elanco.gr, www.elanco.gr

Επιλέγω το  
BELEM PRO 0,8 MG
•  Αποτελεσματικό προϊόν για την καταπολέμηση των εντόμων

εδάφους.

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

•  Μοναδικός τρόπος εφαρμογής, με τη χρήση των
κοκκόδιανομέων της SBM Developpement, 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.




