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ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ.  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.

To ZORO® 1,8 EW με μια ματιά
Εγκεκριμένο σε πλήθος καλλιεργειών και ενάντια σε μεγάλο εύρος εχθρών, το Zoro® 1.8 EW είναι μια υψηλής 
ποιότητας αμπαμεκτίνη η οποία μπορεί να αποτελέσει ένα αξιόπιστο εργαλείο σε κάθε πρόγραμμα καταπολέ-
μησης εντόμων, πάντα με σεβασμό στους όρους της ετικέτας και στις αρχές ορθολογικής διαχείρισης εντομο-
λογικών εχθρών.
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Υψηλή ποιότητα 
και αξιοπιστία
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Zoro® 1,8 EW abamectin 1.8% β/ο
Aκαρεοκτόνο, Eντομοκτόνο

Το Zoro® (Ζόρο) είναι εντομοκτόνο - ακαρεοκτόνο που δρα δια επαφής και στομάχου 

abamectin 1.8% β/ο

EW (εναιώρημα, λάδι σε νερό)
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 ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ 
(Πορτοκαλιά, Λεμονιά, 
Μανταρινιά,Κλημεντίνη)

ΠΕΠΟΝΙ, ΚΑΡΠΟΥΖΙ, 
ΑΓΓΟΥΡΙ 
(υπαίθρoυ, θερμοκηπίου)

ΤΟΜΑΤΑ 
(υπαίθρoυ, 
θερμοκηπίου)

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ 
(υπαίθρoυ, θερμοκηπίου)

ΠΙΠΕΡΙΑ
(υπαίθρoυ, θερμοκηπίου)

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, 
ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

ΜΗΛΙΑ

ΑΧΛΑΔΙΑ

ΑΜΠΕΛΙ (επιτραπέζιο)

ΦΡΑΟΥΛΑ (θερμοκηπίου)

ΜΑΡΟΥΛΙ & άλλα σαλατι-
κά συμπεριλαμβανομένων 
των κραμβών (υπαίθρου)

ΑΜΠΕΛΙ (Οινοποιήσιμο)

Φυλλοκνίστης (Phyllocnistis citrella)
Ακάρεα (Tetranychus urticae, Panonychus citri, Aceria sheldoni)

Ακάρεα (Tetranychus spp.),
Λιριόμυζα (Liriomyza spp.),  

Ακάρεα (Tetranychus spp., Polyphagotarsonemus latus, 
Aculops lycopersici), Θρίπες (Frankliniella occidentalis),
Τούτα (Tuta absoluta), Λιριόμυζα (Liriomyza spp.)

Ακάρεα (Tetranychus spp.), Θρίπες (Frankliniella occidentalis)

Ακάρεα (Tetranychus spp., Eriophyes spp.),

Ακάρεα (Tetranychus urticae, Bryobia rubricolιs, Panonychus ulmi)

Ακάρεα (Tetranychus urticae, Panonychus ulmi)

Ψύλλα (Cacopsylla pyri), Ακάρεα (Tetranychus urticae, 
Epitrimerus pyri, Eriophyes pyri, Panonychus ulmi )

Ακάρεα (Tetranychus urticae)

Ακάρεα (Tetranychus spp., Phytonemus pallidus ),
Λιριόμυζα (Liriomyza spp.)

Ακάρεα (Tetranychus spp., Polyphagotarsonemus latus),
Λιριόμυζα (Liriomyza spp.)

Ακάρεα (Tetranychus urticae)

Στόχοι PHI
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ZORO® 1,8 EW: Με εγγύηση 
την πολύχρονη εμπειρία της FMC
Η FMC διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στην παραγωγή και τυπο-
ποίηση σκευασμάτων abamectin και αξιοποιώντας στο έπακρο 
τόσο την τεχνογνωσία όσο και τις state of the art εγκαταστά-
σεις παραγωγής στο Harboøre της Δανίας, διαθέτει στην ελλη-
νική αγορά μιας υψηλής ποιότητας αμπαμεκτίνη

1.  Υψηλή ποιότητα παραγωγής technical

Η ποιότητα του technical εξαρτάται πολύ από τη διαδικασία καθαρισμού μετά τη ζύμωση.

Το technical αμπαμεκτίνης της FMC παράγεται μέσα από μια σειρά πολλαπλών σταδίων κάτω από απόλυτα 
ελεγχόμενες συνθήκες και ως αποτέλεσμα είναι πολύ υψηλής καθαρότητας.

ZORO® 1,8 EW: Με την δύναμη της αμπαμεκτίνης
H αμπαμεκτίνη είναι μια φυσική δραστική ουσία που έχει απομονωθεί από την ζύμωση του βακτηρίου

Streptomyces avermitilis.

Είναι δραστική σε πολύ χαμηλές δόσεις (0.5 - 2,16g δ.ο./στρ.) και διαθέτει υψηλή 

αποτελεσματικότητα σε Ακάρεα, Ψύλλα, Δίπτερα και Λεπιδόπτερα*. 

Παράλληλα λόγω της μικρής και βραχείας δράσης της σε ωφέλιμα αρθρόποδα,

παγκοσμίως χρησιμοποιείται σε προγράμματα IPM.

Το Zoro® 1.8 EW με την δύναμη της αμπαμεκτίνης, εγκεκριμένο σε περισσότερες από 20 καλλιέργειες, αποτελεί 

εδώ και χρόνια μια καταξιωμένη λύση για την καταπολέμηση εντόμων και ακάρεων

*Για λεπτομέρειες σχετικά με τους στόχους ανά καλλιέργεια, αναφερθείτε στον πίνακα του οπισθόφυλλου του παρόντος φυλλαδίου.

ZORO® 1,8 EW  Εντομοκτόνο - Ακαρεοκτόνο

2. Zoro® 1,8 EW, νέα και διαφοροποιημένη τυποποίηση από την FMC

Φάσεις

Διαλύτες

Αραιωτικά

Οσμή

Εμφάνιση

EC
Γαλακτωματοποιήσιμο σκεύασμα

Οργανική

Παράγωγα πετρελαίου

Διαλύτες

Ναι (έντονη)

Διάφανο υγρό

EW
Εναιώρημα λάδι σε νερό

Οργανική + Νερό

Παράγωγα φυτικού λαδιού

Νερό

Όχι 

Γαλακτώδες υγρό

Διαφορές από σκευάσματα EC

Γαλακτωματοποιητής

0.01-10 mm

Ελαιώδης 
φάση

Υδατική 
φάση

Διαλύτης 
φυτικής 
προέλευσης
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