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Ta 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. Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία 
και το περιβάλλον, ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης. Α.Α.Δ.Α.: 14782/21.10.2021 
TM® Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies. © 2022 Corteva

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 
ΑΘΗΝΑ: Μεσογείων 335, 152 31 Χαλάνδρι,  
Τηλ.: 213 006 5000 | ΘΕΣ/ΚΗ: Τηλ.: 2310 289 100 
e-mail: contact@elanco.gr | www.elanco.gr

Φάσμα δράσης

Τρόπος δράσης
Το Revolux™ 250WG δρα δια της επαφής και της κατάποσης 
και κινείται διελασματικά μέσα στους φυτικούς ιστούς. 

Πλεονεκτήματα 
& Χαρακτηριστικά
✓ Πολύ αποτελεσματικό σε ευρύ φάσμα  

επιβλαβών εντόμων.
✓ Νέο μέλος της ομάδας των σπινοσινών.
✓ Δεν παρουσιάζει διασταυρωτή ανθεκτικότητα  

με εντομοκτόνα άλλων χημικών ομάδων.
✓ Κινείται διελασματικά στους φυτικούς ιστούς.
✓ Προσβάλλει όλα τα στάδια του εντόμου,  

κυρίως όμως τις προνύμφες.
✓ Ιδανικό για Προγράμματα Ολοκληρωμένης  

Διαχείρισης.

Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφτείτε την ηλεκτρονική 

διεύθυνση: www.spinetoram.gr

Συστάσεις
Το Revolux™ 250WG ως μέλος των σπινοσινών έχει διαφορετικό τρόπο δράσης από εντομοκτόνα άλλων χημικών ομάδων. 
Όταν στο πρόγραμμα ψεκασμού φιστικιάς χρησιμοποιείται και το Laser™ 480 SC να μην γίνονται πάνω από 3 εφαρμογές 
και με τα δυο σκευάσματα, κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. 

• Πάντα εναλλαγή του Revolux™ 250WG  
 με εντομοκτόνο άλλης χημικής ομάδας.
• Να χρησιμοποιούνται οι δόσεις της ετικέτας.

• Εφαρμογή στο κατάλληλο στάδιο 
 ανάπτυξης των εντόμων.
• Να τηρείται αυστηρά ο μέγιστος αριθμός εφαρμογών.

Το Revolux™ 250WG είναι εντομοκτόνο επαφής και 
στομάχου και ανήκει στη χημική ομάδα των σπινοσινών 
(Group 5 κατά IRAC). Η δραστική ουσία Spinetoram 
είναι το μείγμα των σπινοσινών J και L.

Ψύλλα Φιστικιάς (Agonoscena sp.) 

Δραστική ουσία: Spinetoram 25% β/β
Μορφή: Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

(*) Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες Φιστικιάς, Αμυγδαλιάς, Καρυδιάς, 
Φουντουκιάς, Καστανιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές 
αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Πεδίο Εφαρμογής
(Χρήσεις ήσσονος 

σημασίας)

Στόχος Δόσεις σκευάσματος Τρόπος & χρόνος 
εφαρμογής

Μέγ. αρ. 
εφαρμο-

γών
γρ./στρ. 
(max)

Όγκος ψεκ.  
υγρού 

λίτρα/στρ.

Φιστικιά*
PIAVE

Ψύλλα Φιστικιάς (Agonoscena sp. - AGONSP)

40 100-120

Εφαρμογή στις νέες εκκολαπτόμενες νύμφες 
της 2ης και 3ης γενεάς και σύμφωνα με τις 
γεωργικές προειδοποιήσεις. BBCH 75-79

1

Σκώρος Φιστικιάς (Palumbina guerinii - STATGU)
Εφαρμογή στην έναρξη ή στο μέγιστο των 
πτήσεων και σύμφωνα με τις γεωργικές 

προειδοποιήσεις. BBCH 75-79
Αμυγδαλιά*

PRNDU Καρπόκαψα (Cydia pomonella - CARPPO)
Ανάρσια (Anarsia lineatella - ANARLI)

35 100-120
Εφαρμογή στην έναρξη ή στο μέγιστο των 
πτήσεων και σύμφωνα με τις γεωργικές 

προειδοποιήσεις. BBCH 75-79
1

Καρυδιά*
IUGRE

Φουντουκιά*
CYLAV

Καρπόκαψα (Cydia pomonella - CARPPO)
Φυλλοδέτες (Archips rosanus - CACORO) 

(Archips podanus - CACOPO)

Καστανιά*
CSNSA

Φυλλοδέτης (Archips rosanus - CACORO) 
(Archips podanus - CACOPO)

Καρπόκαψα (Cydia (Lapeyresia) splendana - LASPSL) 
(Cydia (Laspeyresia) fagiglandana - LASPGR)


