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MAGMA
For healthier crops. Naturally.



Έυκολη 
τοποθέτηση!

LOBETEC BIO



*  Ενδέχεται να μειωθεί σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας ή/και δυνατού ρεύματος αέρα.
** Συστήνεται η ανάρτηση επιπλέον διαχυτήρων στα όρια αγροτεμαχίων όταν συνήθως πνέουν άνεμοι σε αυτά και στα ανομοιογενή αγροτεμάχια. 

Άμεση ζημιά
•  Καταστροφή των ραγών (σοβαρότερη ζημιά 

σε πυκνόρραγες ποικιλίες)

• Ρύπανση ραγών από περιττώματα

Ευδεμίδα

Ράγες προσβεβλημένες από βοτρύτη είναι 
καταλληλότερες για τροφή των προνυμφών,  
το έντομο ευνοείται από τον μύκητα.

Έμμεση ζημιά
Ιδιαίτερα στην 3η γενεά:

•  Σήψεις από μύκητες και άλλα παθογόνα (υψηλή 

υγρασία) βοτρύτης, όξινη σήψη, κ.ά.

•  Τα τραύματα ευνοούν και την προσβολή  

από άλλα έντομα, όπως τα είδη Drosophila sp.

Πλεονεκτήματα!

 Μία εφαρμογή 

✓  6 μήνες* διάρκεια δράσης!

✓  Δεν αφήνει υπολείμματα

✓   Συμβατό με προγράμματα βιολογικής και 

ολοκληρωμένης διαχείρισης

✓   Δεν εξαρτάται από τον χρόνο εμφάνισης των 

γενεών της ευδεμίδας 

✓   Δεν επηρεάζεται από την επικάλυψη γενεών

Φερομόνη παρεμπόδισης σύζευξης για  
την αντιμετώπιση της ευδεμίδας

Τοποθέτηση
40 διαχυτήρων  
ανά στρέμμα.  

Οι διαχυτήρες θα  
πρέπει να κατανεμηθούν 

ομοιόμορφα στον 
αμπελώνα.

Ενίσχυση με 5 - 10%  
διαχυτήρες επιπλέον  

εφόσον κριθεί αναγκαίο**



Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
MAGMA ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ Α.Ε.
Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων, 
ΤΚ.: 15231, Χαλάνδρι, Ελλάδα
Τηλ: +30 211 1205570
e-mail: info@magma-agro.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος 
•  Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους 

οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
•  Για να αποφύγετε τους κινδύνους για 

την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Αριθμός Aδείας Διάθεσης στην αγορά: 9087 / 10-08-2018

l   Έγκαιρη τοποθέτηση, πριν την πτήση της 1ης γενεάς

l   Μικρή ή μεσαία πίεση πληθυσμού της ευδεμίδας 

l   Η τοποθέτηση του LOBETEC σε ομοιογενή αμπελώνα μεγάλης έκτασης

l   Συχνή εκτίμηση της παρουσίας του εντόμου ώστε να γίνει επιπλέον 

εφαρμογή εντομοκτόνου, εφόσον κριθεί αναγκαίο

l   Εγκατάσταση και τακτικός έλεγχος φερομονικής παγίδας 

παρακολούθησης (monitoring) για την ευδεμίδα, σε σημείο εκτός της 

δράσης του LOBETEC, ώστε να εκτιμάται ο πληθυσμός του εχθρού.

MAGMA
For healthier crops. Naturally.

Παράγοντες για επιτυχημένη χρήση

LOBETEC




