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Απορρόφηση από τα φυτά και μετακίνηση στα φύλλα

Το Teppeki® 50WG μετά την εφαρμογή, μετακινείται μέσω των ιστών των φύλλων και του αγγειακού
συστήματος, προς τα άκρα και την κορυφή των φύλλων και των φυτών. Η κίνηση αυτή, σε συνδυασμό
με τη διελασματικότητά του, συντελεί στην προστασία ακόμα και των ιστών που δεν έχουν έλθει σε
άμεση επαφή με το εντομοκτόνο αιώρημα.

∆ιασυστηµατική
κίνηση

∆ιελασµατική
κίνηση

Τι είναι το Teppeki® 50WG

Τρόπος δράσης

Το Teppeki® 50WG (flonicamid 50%) είναι διασυστηματικό εντο-
μοκτόνο με δράση ενάντια στα μυζητικά έντομα της τάξης των Ημί-
πτερων (Αφίδες, Αλευρώδεις). Ανήκει στη νέα χημική ομάδα των
πυριδινοκαρβοξαμιδίων.

Το Teppeki® 50WG δρα στη λειτουργία των χορδοτονικών οργάνων του εντόμου, που είναι υπεύθυνα
για την αίσθηση της κίνησης στα έντομα. Αυτό παρεμποδίζει –μεταξύ των άλλων λειτουργειών– την ικα-
νότητα του εντόμου να τρέφεται, με αποτέλεσμα να πεθαίνουν από ασιτία. Ο IRAC (Insecticide Resistance Action
Committee) - Version 8.4, May 2018, κατατάσσει to Teppeki® 50WG σε νέα ξεχωριστή ομάδα (Group 29) για τον
μοναδικό τρόπο δράσης του. 
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Η δράση του Teppeki® στα ωφέλιμα

Οι αφίδες στο βαμβάκι:
- απομυζούν τους χυμούς του φυτού

- παρεμποδίζουν την ανάπτυξη

- εκκρίνουν μελίτωμα και ευνοούν την ανάπτυξη καπνιάς

- μειώνουν την παραγωγή

- μεταφέρουν ιώσεις

Ο λύγκος στο βαμβάκι:
- προσβάλει τα καρποφόρα όργανα (χτένια)
- διαταράσσει την ισορροπία υδατανθράκων στο φυτό, οδη-

γώντας σε ψηλότερα φυτά με περισσότερα φύλλα
- δυσχεραίνει την αποφύλλωση
- υποβαθμίζει την ποιότητα και μειώνει την απόδοση του εκ-

κοκκισμένου βαμβακιού.

Το Teppeki® 50WG μελετήθηκε ως προς τη δράση
του στα αρπακτικά ακάρεα και ωφέλιμα έντομα,
τόσο στο εργαστήριο όσο και στον αγρό. Η αξιο-
λόγηση, η οποία διεξήχθη από διεθνείς οργανι-
σμούς όπως ο IOBC (International Organization
Biological Control), αποδεικνύει ότι το Teppeki®
διαθέτει ήπιο οικοτοξικολογικό προφίλ ως προς τα
κύρια ωφέλιμα αρθρόποδα.

Το Teppeki® στο βαμβάκι για αφίδες - λύγκο*

100

80

60

40

20

0
0 1 2 3 4 5 6 24 72 96

Παρεμπόδιση της ικανότητας διατροφής των αφίδων
μετά από την εφαρμογή του Teppeki 50 WG (ώρες)

Λοιπές οδηγίες χρήσης στην ετικέτα του Teppeki.

*ΧΗΣ (Χρήση Ήσσονος Σημασίας): Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα. Ο κάτοχος της άδειας
δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν στην αποτελεσματικότητα από τη χρήση του.

Αφίδες (Aphis gossypii)                                                        Λύγκος (Lygus sp.)             

Teppeki® Μάρτυρας
αψέκαστος

Chrysopa carnea

Coccinella septempunctata



Το Teppeki® συνοπτικά: 

►Νέα χημική ομάδα

►Νέος τρόπος δράσης

► Έντονη διασυστηματική και 
διελασματική κίνηση μέσα στο φυτό

► Ταχύτατη απορρόφηση από τα φυτά

► Δεν επηρεάζεται από τις θερμοκρασίες 
του περιβάλλοντος

► Σέβεται τα κύρια ωφέλιμα αρθρόποδα
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Ishihara Sangyo Kaisha Ltd

ΠρΟΪΟν ΕρΕΥνΑΣ ΤΗΣ: 

Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ
βι.ΠΕ.θ ΣινΔΟΣ Τ.θ. 48, 570 22 θΕΣΣΑΛΟνικΗ, Τηλ.: 2310 568656, Fax: 2310 798423 • Ε-mail: info@efthymiadis.gr 
ΥΠΟκ/ΜΑ ΑθΗνων: 1ο χλμ. οδού Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου, Τ.θ. 13, 190 03 Μαρκόπουλο Αττικής
Τηλ.: 22990 63830, Fax: 22990 63346 • Ε-mail: infoathens@efthymiadis.gr

K&N EfthymiadisΑναζητήστε πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.efthymiadis.gr

                                                     Teppeki® 50WG

Αριθμός Άδειας Διάθεσης
στην Αγορά (ΑΑΔΑ)                14511 / 25-05-2015         

Εγγυημένη σύνθεση              Flonicamid 50% β/β

Μορφή σκευάσματος             Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

- ΕΠιβΛΑβeΣ γιΑ ΤΟΥΣ ΥΔρOβιΟΥΣ ΟργΑνιΣΜΟyΣ, ΜΕ ΜΑκρΟΧρOνιΕΣ ΕΠιΠΤωΣΕιΣ.

- γιΑ νΑ ΑΠΟΦΥγΕΤΕ ΤΟΥΣ κινΔΥνΟΥΣ γιΑ ΤΗν ΑνθρωΠινΗ ΥγΕιΑ κΑι ΤΟ ΠΕριβΑΛΛΟν, 
ΑκΟΛΟΥθΗΣΤΕ ΤιΣ ΟΔΗγιΕΣ ΧρΗΣΗΣ.

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
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