
Εντομοκτόνο, 
Μυκητοκτόνο  

και Ακαρεοκτόνο 
με βάση το 

εκχύλισμα του 
Aurantii dulcis

Μυκητοκτόνο – Εντομοκτόνο - 
Ακαρεοκτόνο.

Δρα στην διαπερατότητα του 
εξωσκε λετού των εντόμων - 
ακάρεων και των εξωτερικών 
μεμβρανών των μυκήτων.

Πολύ καλή συνδυα στικότητα – 
βελτιώνει την δράση των  
χημι κών σκευασμάτων – 
αυξάνει την αποτε λεσματι-
κότητα τους.

Ιδανικό στη διαχείριση 
ανθεκτικότητας.

Χωρίς όριο υπολειμ μάτων.



Το Limocide είναι εντομοκτόνο, μυκητοκτόνο, ακαρεοκτόνο που δρα δια της 
επαφής διασπώντας και αφυδατώνοντας:

  •  τον εξωσκελετό των μαλακών εντόμων και ακάρεων
   •  το προστατευτικό στρώμα φωσφολιπιδίων των μυκήτων

Εξωκυττάριος χώρος

Ενδοκυττάριος χώρος

Κυτταρική 
μεμβράνη

Φωσφολιπίδια
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Παρατηρήσεις: Κατά την εφαρμογή το σκεύασμα προτείνεται να συνδυάζεται με αντιαφριστικό. Πριν 
την εφαρμογή του σκευάσματος στα καλλωπιστικά να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή του σε μικρή 
κλίμακα. Η αποτελεσματικότητα του σκευάσματος διαφοροποιείται ανάλογα του εχθρού/παθογόνου. 
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.
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ΠΡΟΣΟΧΗ

•  Το LIMOCIDE μπορεί να 
εφαρμοστεί μόνο του στην 
καλλιέργεια της φράουλας  
ή και σε συνδυασμό με 
άλλα φυτοπροστατευτικά  
σκευάσματα, επιτρέποντας 
έτσι την αντιμετώπιση των 
εχθρών και παθογόνων 
μέσω διαφορετικών τρόπων 
δράσης ταυτόχρονα.

Το Limocide έχει δράση σαν μυκητοκτόνο για τον έλεγχο σε:

 Ωίδιο Περονόσπορο Λευκή Σκωρίαση

Το Limocide έχει δράση σαν εντομοκτόνο για τον έλεγχο σε:

 Αλευρώδη Θρίπα Ψευδόκοκκο Τζιτζικάκι

 Ισέρια Τίγρη Ακάρεα

Απώλεια νερού - Καταστροφή των κυττάρων

Εντομοκτόνο, Μυκητοκτόνο, Ακαρεοκτόνο

Στόχος
Δόσεις σκευάσματος Τρόπος και χρόνος 

εφαρμογήςκ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού 
λίτρα/στρ.

Ωίδιο 
Podosphaera aphanis

300

20-50

Από την έκπτυξη του 
2ου φύλλου έως την πλήρη 

ωρίμανση των καρπών 
(BBCH 12-89)

Θρίπες  
Thrips tabaci

400

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗ ΦΡΑΟΥΛΑ

Orange oil: 5,67% β/o   
Μικρογαλάκτωμα υδατικής βάσης (ΜΕ)   


