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Μάρτυρας CEDROZTMCS

Αποδεδειγµένη
νηµατωδοκτόνος δράση

Το CEDROZTM CS είναι ένα νέο
καινοτόµο νηµατωδοκτόνο
επαφής για τον έλεγχο
φυτοπαρασιτικών νηµατωδών
του γένους Meloidogyne
(κοµβονηµατωδών), για χρήση
µέσω της στάγδην άρδευσης
σε υπαίθριες και
θερµοκηπιακές καλλιέργειες.
Είναι µίγµα δύο δραστικών
ουσιών σε µορφή
αιωρήµατος
µικροκαψουλών (CS).
Οι δραστικές ουσίες
(geraniol 12,1% και
thymol 4,1%) ανήκουν
στη χηµική οµάδα των
οξυγονωµένων µονοτερπενίων
και παρουσιάζουν ισχυρή
νηµατωδοκτόνο δράση,
συντελώντας σε καλλιέργειες
υψηλής απόδοσης και
άριστης ποιότητας φυτικά
προϊόντα.

Ταυτότητα
Τρόπος δράσης

Tο CEDROZTM µε τις δραστικές ουσίες

geraniol και thymol δρα στα αυγά αλλά
και στις νεαρές µορφές των
νηµατωδών.

Χάρη στη λιπόφιλη φύση τους,

οι δραστικές ουσίες geraniol και

thymol, συσσωρεύονται στις κυτταρικές

µεµβράνες των νηµατωδών, όπου µέσω

της µεταβολής στη σύνθεση των λιπαρών

οξέων και των φωσφολιπιδίων,

προκαλούν την απώλεια ακεραιότητας

των µεµβρανών, την απελευθέρωση

κυτταρικών ουσιών και τελικά τον
θάνατο του κυττάρου.

Τα δύο δραστικά συστατικά,

κατά την εφαρµογή τους στο έδαφος,

εµφανίζουν συνεργιστικό τρόπο
δράσης που αυξάνει την
αποτελεσµατικότητά τους.

Δοκιµή
αποτελεσµατικότητας

Μάρτυρας CEDROZTMCS



Μορφή τυποποίησης (CS) υψηλής τεχνολογίας

Η νηµατωδοκτόνος δράση του CEDROZTM αύξησε την απόδοση
καλλιέργειας τοµάτας κατά 64,2% σε σχέση µε τον µάρτυρα
(αποτελέσµατα δοκιµών από ανεξάρτητα ερευνητικά κέντρα).

Το CEDROZTM περιέχει τις δραστικές ουσίες
geraniol και thymol, τυποποιηµένες
σε µικροκάψουλες από κύτταρα
ζυµοµύκητα µέσω της καινοτόµου
τεχνολογίας φυσικής
µικροενθυλάκωσης SustaineTM

(πατενταρισµένη από την Eden Research plc).

Αυτή η τεχνολογία αναπτύχθηκε για
να εγκλωβίσει τα δραστικά συστατικά
(ενθυλάκωση), αποτρέποντας
την ταχεία απελευθέρωση
και την εξάτµισή τους.

Κατά την εφαρµογή του CEDROZTM,
οι δραστικές ουσίες απελευθερώνονται
σταδιακά στο έδαφος µέσω του
µικροπορώδους των τοιχωµάτων της
µικροκάψουλας, αυξάνοντας την
υπολειµµατική τους διάρκεια
και συνεπώς τη δράση τους.

Εκεί όπου η τεχνολογία
συναντά τη φύση!
SUSTAINETM TECHNOLOGY

• Μικροκάψουλες από κύτταρα
ζυµοµύκητα, απαλλαγµένες
από διαλύτες και µικροπλαστικά.

• Παρατεταµένη απελευθέρωση
δραστικών ουσιών για
ασφαλέστερη και
αποτελεσµατικότερη χρήση.

geraniol και thymol

ενθυλάκωση

σταθεροποιηµένο
υδατικό αιώρηµα

σταδιακή απελευθέρωση των δραστικών ουσιών
µετά την εφαρµογή στο έδαφος

Kαλλιέργεια τοµάτας
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Φάσµα δράσης

Φράουλα (Υ&Θ)

Σολανώδη (Υ&Θ)
Τοµάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά-Γλυκοπιπεριά,

Πιπεριά Chilli, Μπάµια

Κολουνθοειδή (Υ&Θ)
Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκύθι,

Κολοκύθα, Πεπόνι, Καρπούζι

Στόχος: Νηµατώδεις

(Meloidogyne sp., Meloidogyne incognita)

Δόση ανά στρέµµα: 900 κ.εκ. σκευάσµατος

µε όγκο νερού 1000-2000 λίτρα

Τρόπος και Χρόνος εφαρµογής: Εφαρµογή

στο έδαφος µε το σύστηµα της στάγδην

άρδευσης, µετά τη µεταφύτευση, κατά τη

διάρκεια της καλλιέργειας. Μετά την εφαρµογή,

διατηρήστε υγρό το έδαφος µε πότισµα.

Αριθµός εφαρµογών: maximum 6

εφαρµογές ανά 5 ηµέρες

Τελευταία επέµβαση

πριν τη συγκοµιδή (PHI): 0



Πλεονεκτήµατα

• Εξαιρετική δράση ενάντια στους κοµβονηµατώδεις λόγω
του πολλαπλού τρόπου δράσης του.

• Μεγάλη διάρκεια δράσης λόγω της τεχνολογίας SustaineTM.

• Ευελιξία στην εφαρµογή (χρησιµοποιείται µέχρι και την
ηµέρα της συγκοµιδής).

• Μορφή τυποποίησης χωρίς τη χρήση διαλυτών και
µικροπλαστικών.

• Ιδανικό για χρήση σε Προγράµµατα Ολοκληρωµένης
Διαχείρισης των νηµατωδών.

• Άριστο εργαλείο για χρήση σε Προγράµµατα Διαχείρισης
Ανθεκτικότητας νηµατωδών.

• Εξαιρείται υπολειµµάτων.

• Κατάλληλο για χρήση στη Βιολογική Γεωργία σύµφωνα
µε το Παράρτηµα ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 889/2008.



Κάτοχος της άδειας: Taminco BVBA, Βέλγιο

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ.ΑΒΕΕ
ΕΔΡΑ: Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 48, Τ.Κ. 570 22 Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 568656, Φαξ. 2310 798423, E-mail: info@efthymiadis.gr
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ν. ΕΛΛΑΔΟΣ: 1ο χλμ Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου, Τ.Θ. 13, Τ.Κ. 190 03, Μαρκόπουλο Αττικής
Τηλ. 22990 63830/63840, Φαξ. 22990 63346, E-mail: infoathens@efthymiadis.gr

ΟΚ
ΤΩ

ΒΡ
ΙΟ

Σ
20

20

CEDROZTM CS

Αριθµός Άδειας Διάθεσης
στην Αγορά (ΑΑΔΑ):

3073 / 27.07.2020

Δραστικές ουσίες: Geraniol 12,1% β/ο + Thymol 4,1% β/ο

Μορφή σκευάσµατος: Αιώρηµα µικροκαψουλών (CS)

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
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.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση.
- Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη.
- Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον,

ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.




