
Φυσικό εντομοκτόνο 
για τον έλεγχο του 
Αλευρώδη

 

•  Υψηλή αποτελεσματικότητα
  στις συνιστώμενες δόσεις

•  Μηδενικά υπολείμματα

•  Δεν αναπτύσσεται ανθεκτικότητα 
από τον εχθρό στόχο

•  Μηδέν μέρες συγκομιδής

•  Ιδανικό για προγράμματα 
ολοκληρωμένης και βιολογικής  
διαχείρισης καλλιεργειών

•  Διαβρέχει και καθαρίζει το φυτό
απο μελιτώματα, καπνιά κ.λπ.

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: ANTHESIS ΕΠΕ 
Λεωφ. Κηφισίας 303, 14561 Κηφισιά  Τ 210 8012367  Φ 210 6233196  Ε info@anthesis.gr  www.anthesis.gr



Διαφυλλικοί ψεκασμοί σε καλλιέργεια τομάτας θερμοκηπίου 
για την καταπολέμηση των αλευρωδών (Bemisia tabaci 

 και Trialeurodes vaporariorum) με  την  εμφάνιση  του
εντόμου εχθρού, καλύπτοντας όλη την φυλλική επιφάνεια 
της καλλιέργειας. Δοσολογία 7cc/l (700κ.εκ / 100L νερού)
και  μέγιστο αριθμό  εφαρμογών  ανά  καλλιερητική
περίοδο / 3 εφαρμογές, με μεσοδιάστημα 5-7 ημερών.

• Εγκρίσεις

• Εγγυημένη σύνθεση 

Το TEC-BOM είναι ένα φυσικό εντομοκτόνο που βασίζεται στην επιλογή σαπωνοποιημένων φυτικών ελαίων
υψηλής αποτελεσματικότητας.

• Χαρακτηριστικά

Το TEC-BOM ελέγχει άριστα τους αλευρώδεις (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum), από 80% έως 95%. Τα παρακάτω 
διαγράμματα αντικατοπτρίζουν τα αποτελέσματα διαφόρων δοκιμών που διεξήχθησαν σε καλλιέργεια τομάτας, από την 
εταιρεία Promovert Crop Service S.L.

• ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Το TEC-BOM δρα ισχυρά δια επαφής, ελέγχοντας άριστα τον αλευρώδη. Με τη χρήση του, επιτυγχάνεται η διάσπαση 
της χιτίνης ή του προστατευτικού στρώματος που καλύπτει τον εξωσκελετό των εντόμων, διαταράσσοντας τις 
κυτταρικές μεμβράνες, με αποτέλεσμα το θάνατο του εντόμου από ασφυξία και αφυδάτωση. Επιπλέον, με την 
εφαρμογή του TEC-BOM απαλλάσσεται η φυλλική επιφάνεια από τα μελιτώματα που παράγονται από τα έντομα, 
μειώνοντας την εξάπλωση των μυκήτων (καπνιά). Επίσης, επιτυγχάνεται η διαχείριση της ανθεκτικότητας του εντόμου 
εχθρού, δεν μένουν υπολείμματα στην καλλιέργεια, ενώ το PHI είναι μηδέν ημέρες. Τέλος, λόγω της εξαιρετικά 
χαμηλής επιφανειακής τάσης, δρα και συνεργιστικά, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα άλλων δραστικών ουσιών.  
 

• Αποτελεσματικότητα

• Εφαρμογές

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά
(ΑΑΔΑ): 14708/19.08.2019
Το προϊόν είναι κατάλληλο για βιολογική γεωργία σύμφωνα
με τον Κανονισμό (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008.

Άλατα καλίου λιπαρών οξέων ............... 41.62% w/v (40.8% w/w)

• Δημιουργεί αφιλόξενο περιβάλλον - Καθαρίζει την φυλλική 
   επιφάνεια από τον Αλευρώδη και τα μελιτώματά του
•  Αυξάνει την αποτελεσματικότητα άλλων δραστικών ουσιών
•  Μειώνει την επιφανειακή τάση του νερού
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Χωρίς
Εφαρµογή TEC-BOM 7ml/lTEC-BOM 5ml/l

Promovert Crop Service S.L.

Αριθμός ενηλίκων Aλευρώδη (Bemisia tabaci)
ανά φύλλο /10 φυτά ανά εφαρμογή.

TEC-BOM 10 ml/l

Εξαιρετικός έλεγχος του αλευρώδη από 80% έως και 
95%.

Διαβρέχει και ξεπλένει το φυτό


