
Τo ISONET® L TT αποτελείται από διαχυτήρες ελεγχόµενης 
αποδέσµευσης συνθετικών φεροµονών, οι οποίες από 
άποψη δοµής χηµικού µορίου είναι πανοµοιότυπες µε τις 
φυσικές φεροµόνες που παράγουν τα θηλυκά της Ευδεµίδας 
(Lobesia botrana). ∆ιαθέτει διπλούς διαχυτήρες 
(Twin-Tube), µια προηγµένη τεχνολογία  που επιτρέπει την 
βέλτιστη απευλευθέρωση φεροµόνης σε συνδυασµό µε πιο 
οικονοµική, απλή και γρήγορη εφαρµογή στον αγρό.

Lobesia botrana

∆ΙΑΧΥΤΗΡΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΦΕΡΟΜΟΝΩΝ

Γρήγορη και απλή εφαρµογή (10 στρέµµατα / ώρα / άτοµο)

Ελαχιστοποίηση χηµικών υπολειµµάτων

Isonet® L TT

●  Τη µείωση του πληθυσµού
●  Την ελαχιστοποίηση της ζηµιάς στους καρπούς

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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∆εν απαιτείται χρονικό διάστηµα πριν τη συγκοµιδή

Φιλικό προς τον χρήστη (εφαρµοστή), τον καταναλωτή
και το περιβάλλον (Low risk)

Συµβατό µε την ωφέλιµη πανίδα

Ιδανικό εργαλείο σε προγράµµατα Ολοκληρωµένης
∆ιαχείρισης (IPM)

∆εν αναπτύσσεται ανθεκτικότητα από το έντοµο εχθρό

∆ιάρκεια δράσης τουλάχιστον 150 - 180 ηµέρες

Μία µόνο εφαρµογή κατά την διάρκεια της
καλλιεργητικής περιόδου

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ISONET L TT

Η λειτουργία του προϊόντος ISONET® L TT βασίζεται στην 
καινοτόµο Μέθοδο Παρεµπόδισης Σύζευξης (Mating 
Disruption). Είναι η µέθοδος σύµφωνα µε την οποία, 
διαµέσου της χρήσης συνθετικών σεξουαλικών 
φεροµονών, παρεµποδίζονται τα ακµαία αρσενικά να 
εντοπίσουν τα θηλυκά. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος δεν 
επιτυγχάνεται η σύζευξη µεταξύ θηλυκών και αρσενικών 
λεπιδοπτέρων, µε αποτέλεσµα τη σταδιακή µείωση της 
αναπαραγωγικής δυνατότητας του πληθυσµού και κατ’ 
επέκταση:

Η ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΕΥ∆ΕΜΙ∆ΑΣ

(Lobesia botrana)
ΣΤΑ ΑΜΠΕΛΙΑ

Η ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΕΥ∆ΕΜΙ∆ΑΣ

(Lobesia botrana)
ΣΤΑ ΑΜΠΕΛΙΑ

Το Νο1 προϊόν
σε πωλήσεις
για την παρεµπόδιση
σύζευξης της Ευδεµίδας

Εφαρµόζεται σε πάνω
από 2.000.000 στρέµ.
στην Ευρώπη



Προτεινόµενη τοποθέτηση Εναλλακτική τοποθέτηση
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∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η επιτυχία της µεθόδου Παρεµπόδισης Σύζευξης βασίζεται στη 
συχνή παρακολούθηση των πληθυσµών των λεπιδοπτέρων, 
κατά τέτοιο τρόπο ώστε εάν απαιτηθεί να µπορούµε άµεσα να 
επέµβουµε µε εγκεκριµένα χηµικά προκειµένου να µειώσουµε 
τους πληθυσµούς. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να τοποθετούνται 
σε όλους τους αµπελώνες φεροµονικές παγίδες παρα-
κολούθησης (και ειδικά στα όρια των αγρών) και να γίνεται 
τακτική µέτρηση και εκτίµηση των πληθυσµών, καθ’ όλη την 
καλλιεργητική περίοδο.

Ένδειξη της επιτυχούς εφαρµογής της µεθόδου είναι οι 
µηδενικές ή οι ελάχιστες συλλήψεις ακµαίων λεπιδοπτέρων στις 
παγίδες. Ο τακτικός έλεγχος των παγίδων παρακολούθησης 
είναι θεµελιώδης προκειµένου να προβούµε σε επιπλέον 
εφαρµογές µε εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά. 

Η τοποθέτηση των διαχυτήρων του προϊόντος ISONET® L TT, 
πρέπει να γίνει νωρίς την άνοιξη, ΠΡΙΝ την έναρξη της πτήσης 
των ακµαίων της διαχειµάζουσας γενιάς.

Οι διαχυτήρες αναρτώνται οµοιόµορφα σε όλη την έκταση του 
αγρού, σε ύψος 1-2 µέτρα από το έδαφος, αποφεύγοντας την απ’ 
ευθείας έκθεσή τους στο ηλιακό φώς, διότι αυτό µπορεί να 
προκαλέσει επιτάχυνση της απελευθέρωσης των φεροµονών. Οι 
διαχυτήρες πρέπει να τυλιχθούν απαλά επάνω στις κληµατίδες 
του πρέµνου και ποτέ στα σύρµατα στήριξης, καθώς η αύξηση 
της θερµοκρασίας µπορεί να προκαλέσει ανοµοιόµορφη 
εξάτµιση της φεροµόνης.

Η εγκεκριµένη δόση είναι 20-30 διαχυτήρες ανά στρέµµα 
(τυπικό), ανάλογα µε την έκταση του αγροτεµαχίου, τη δοµή της 
καλλιέργειας και την πίεση της προσβολής.
Στην περίµετρο του αγροτεµαχίου πρέπει να γίνεται 
συµπληρωµατική ανάρτηση διαχυτήρων και επίσης, όπου είναι 
δυνατόν, να επεκτείνεται η ανάρτηση και πέρα από το 
αγροτεµάχιο.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Γρήγορη & απλή
ΕΦΑΡΜΟΓΗ

(10 στρέµµατα / ώρα / άτοµο)∆ΙΑΧΥΤΗΡΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΦΕΡΟΜΟΝΩΝ
Isonet® L TT
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Παρασκευαστής του σκευάσµατος: Shin-Etsu Chemical Co. Ltd, ΙαπωνίαΥπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά

Τοποθέτηση  διαχυτήρων

∆ιαχυτήρας

50 m²
20 / στρ.

40 m²
25 / στρ.

33 m²
30 / στρ.


