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Κοκκώδες εντομοκτόνο με βάση  
τη δραστική ουσία spinosad, ένα μόριο 
φυσικής προέλευσης που παράγεται 
μέσω βακτηριακής ζύμωσης.
• Η ΝΕΑ λύση κατά του σιδηροσκώληκα σε 

πατάτα, καλαμπόκι και γλυκό καλαμπόκι.

• Δρα μέσω της επαφής και του στομάχου.

• Το spinosad διατηρεί αυξημένη 
αποτελεσματικότητα ακόμα και σε περίπτωση 
διακύμανσης της θερμοκρασίας του εδάφους.

• Κόκκοι με βάση το ανθρακικό ασβέστιο 
που επιτρέπουν τη βέλτιστη κατανομή 
και ανθεκτικότητα στο έδαφος χωρίς 
απώλειες λόγω της έκπλυσης.

• Δρα ως προστατευτική ασπίδα μέσα στο ανάχωμα 
μεταξύ κονδύλων/σπόρων και παρασίτων.

Χρήση

Πληροφορίες ετικέτας

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΡΑΣΙΤΟ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ  
ΧΡΗΣΗΣ

Πατάτα Σιδηροσκώληκες
1,2 kg/ 

στρέμμα
Εφαρμογή  
στο έδαφος 
κατά τη 
σπορά με 
διασκορπισμό 
κατά μήκος 
της γραμμής 
σποράς

Καλαμπόκι, 
Γλυκό 
καλαμπόκι

Σιδηροσκώληκες
1,2 kg/ 

στρέμμα

Προϊόν STATIC™ GR

Σύνθεση
Δραστική ουσία:  
Spinosad 0.4% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 99,56 % β/β

Μορφή Κοκκώδες (GR)

Ταξινόμηση 
CLP

Ομάδα IRAC 5

Συσκευασία Σάκος 12 kg

Δόση 1,2 kg/ στρέμμα

Αριθμός 
εφαρμογών

1/έτος

Επιτρεπόμενες 
καλλιέργειες

Πατάτα, Καλαμπόκι,  
Γλυκό καλαμπόκι



Έχθρός

Έφαρμογή

Μεγάλος βιολογικός κύκλος (4 έτη): Agriotes lineatus, Agriotes sputator, Agriotes obscurus
Σύντομος βιολογικός κύκλος (1-3 έτη): Agriotes sordidus

Πατάτα

Αραβόσιτος

Διανομέας  
QDC-DXP

Τοποθέτηση του κονδύλου  
και των μικρόκοκκων 

Κλείσιμο 
αυλακιού

Δημιουργία 
προστατευτικής 

ασπίδας 

Προστασία  
του κονδύλου 

Δίσκοι 
αυλάκωσης

Μικρόκοκκοι  
STATIC GR 

Η εφαρμογή πρέπει να πραγματοποιείται με τη βοήθεια του διανομέα τύπου QDC-DXP®, ο οποίος είναι 
ειδικά σχεδιασμένος για βέλτιστη κατανομή του προϊόντος γύρω από τους κονδύλους/σπόρους

Προστασία του σπόρου Τοποθέτηση  
του σπόρου και  

των μικρόκοκκων 

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟStatic™ GR

Δημιουργία  
προστατευτικής ασπίδας



ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. 
Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν  
πριν τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
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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. 

Static™ GR Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 14705/ 26.06.2019 
Kάτοχος αδείας: SBM Développement

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο φυλλάδιο προορίζονται μόνο για ενημέρωση. 

CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Ύδρας 2 & Λ. Κηφισίας 280 
152 32 Χαλάνδρι 

T: 210 6889717 | www.corteva.gr

Νέα εφαρμογή IPMPRO 

στηρίζοντας την ανάπτυξη του νέου μας 
χαρτοφυλακίου των εντομοκτόνων στην Ευρώπη

• Η εφαρμογή IPMPRO* θα αποτελέσει ένα σύγχρονο και 
χρήσιμο εργαλείο για τους καλλιεργητές για την καλύτερη 
αξιολόγηση του κύριων εντομοκτόνων της εταιρίας μας (isoclast, 
spinetoram, spinosad και methoxyfenozide) στα ωφέλιμα έντομα, 
προσφέροντας παράλληλα συστάσεις ασφαλούς χρήσης.

 
• Στηρίζουμε τις βέλτιστες πρακτικές και την ασφαλή 

χρήση των προϊόντων μας για τους καλλιεργητές, τους 
επικονιαστές, και τα ωφέλιμα έντομα, με σεβασμό στους 
καταναλωτές, τους κανονισμούς και την κοινωνία.


