
O ΙΣΧΥΡΌΣ ΦΡΌΥΡΌΣ  
ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΈΡΓΈΙΑΣ ΣΌΥ!

Aphis gossypii Lygus sp.



To Isoclast™ Active (εμπορικό όνομα της δραστικής ουσίας 
Sulfoxaflor) είναι εντομοκτόνο, για την καταπολέμηση επιβλαβών 
και επιζήμιων για τις καλλιέργειες, μυζητικών εντόμων. Ανήκει 
στη νέα χημική ομάδα των sulfoximines (σουλφοξιμίνες) 
με διαφορετικό τρόπο δράσης από τα μέχρι τώρα γνωστά 
εντομοκτόνα. 
Το Isoclast™ Active ελέγχει αποτελεσματικά πολλούς σοβαρούς 
εχθρούς σε πολλές καλλιέργειες, όπως: Αφίδες, Αλευρώδεις, 
Ψευδόκοκκοι, Κοκκοειδή, κ.ά μυζητικά έντομα. 
Για την καλλιέργεια του βαμβακιού έχει εγκριθεί το σκεύασμα 
Transform® 500WG (Sulfoxaflor 50% β/β) κατά της Αφίδας  
και του Λύγκου. 

Τι είναι το Isoclast™ active

Aphis gossypii

Lygus



Φάσμα δράσης

Καλλιέργεια Εχθρός - Στόχος Δόση εφαρμογής 
γραμ./στρ.

Όγκος ψεκαστικού 
υγρού (λτ./στρ.) 

Τρόπος και χρόνος 
εφαρμογής

Μέγ. αρ. εφαρμογών
ανά καλλιεργητική 

περίοδο

Βαμβάκι

Αφίδες
Aphis gossypii

4.8 30-80

Εφαρμογή  
με την εμφάνιση 

των πρώτων αποικιών 
των εντόμων. 

Στάδιο: Από την 
ανάπτυξη  

των πλευρικών βλαστών 
ως  

το άνοιγμα του 70% των 
καρυδιών. 

(BBCH 20 – 87) 

2 ανά 7 ημέρες

Λύγκος
Lygus sp.

(Χρήση ήσσονος
σημασίας)

Τζιτζικάκι
Empoasca sp.

(Χρήση ήσσονος
σημασίας)

• Η μέγιστη δόση/ καλ. περίοδο είναι 9.6 γρ./ στρέμμα.
• Σε περίπτωση που ακολουθήσει βροχή πριν περάσει μία ώρα από τον ψεκασμό, υπάρχει πιθανότητα μικρής μείωσης της 

αποτελεσματικότητας.
• Για τις ανωτέρω χρήσεις ήσσονος σημασίας, δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα. Για τη χρήση αυτή, ο κάτοχος της 

άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

Τα οφέλη της χρήσης
✓ Εξαιρετικά αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση 

σημαντικών μυζητικών εντόμων. 
✓ Tαχεία δράση κατά των εντόμων στόχων με 

μεγάλη διάρκεια δράσης.
✓ Διελασματική και διασυστηματική κίνηση.
✓ Νέα χημική ομάδα (Σουλφοξιμίνες) με 

μοναδικό τρόπο δράσης.
✓ Δεν παρουσιάζει διασταυρωτή ανθεκτικότητα 

με εντομοκτόνα άλλων χημικών ομάδων.
✓ Κατάλληλο σε προγράμματα διαχείρισης της 

ανθεκτικότητας.    

Συστάσεις για μείωση  
της πιθανότητας ανάπτυξης  
ανθεκτικότητας: 
1. Εναλλαγή προϊόντων με διαφορετικό τρόπο δράσης
2. Χρησιμοποίηση μόνο των εγκεκριμένων δόσεων εφαρμογής
3. Παρακολούθηση πληθυσμών εντόμων. Στόχευση αρχικών 

σταδίων ανάπτυξης εντόμων και προσβολής
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες ετικέτας (Μην εφαρμόζετε 

περισσότερες φορές από τον συνιστώμενο αριθμό)
5. Ακολουθείστε προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης 

επιβλαβών οργανισμών
• Εφαρμογή στο κατάλληλο στάδιο ανάπτυξης των εντόμων. 
• Να χρησιμοποιούνται οι δόσεις της ετικέτας. 
• Να τηρείται αυστηρά ο μέγιστος αριθμός εφαρμογών. 

Τρόπος δράσης
Το Transform® 500WG (Sulfoxaflor 50% β/β) είναι δια-
συστηματικό εντομοκτόνο με ανοδική κίνηση μέσω των 
ξυλωδών αγγείων και με διελασματική κίνηση εντός των 
φυτικών ιστών (εικ. 1). Στα έντομα δρα κυρίως διά της 
επαφής και διά της κατάποσης. Δρα σε αποκλειστικό 
υποδοχέα της ακετυλοχολίνης [nicotinic acetylcholine 
(nAChRs)] του νευρικού συστήματος των εντόμων. ΕΙΚΌΝΑ 1



ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Ta φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιµοποιούνται µε ασφαλή τρόπο.  
Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά µε το προϊόν πριν απο τη 
χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Για να αποφύγετε κινδύνους 
για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
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