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Κάτοχος της ’δειας:-Υπεύθυνος για την 
τελική διάθεση στην αγορά:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559
Θεσσαλονίκη: Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931-6, Φαξ: 2310780453
Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας

Ref lex Blue C 109 C 185 C Process Black C

ΜΠΟΥΛΝΤΟΚ: Μη διασυστηµατικό πυρεθρινοειδές εντοµοκτόνο επαφής και στοµάχου για την καταπολέµηση µυζητικών και µαση- 
τικών εντόµων σε διάφορες καλλιέργειες. Το beta-cyfluthrin ανήκει στην οµάδα των πυρεθρινοειδών και δρα στο νευρικό σύστηµα 
των εντόµων και συγκεκριµµένα στους διαύλους ιόντων νατρίου στις προσυναπτικές µεµβράνες των νευρικών κυττάρων.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασµοί καλύψεως φυλλώµατος. Ελιά: ∆ολωµατικοί ψεκασµοί.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεµίζουµε το δοχείο του ψεκαστικού µηχανήµατος µέχρι τη µέση. Προσθέτουµε την απαι- 
τούµενη ποσότητα του σκευάσµατος αναδεύοντας. Προσθέτουµε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΕΧΘΡΟΙ-∆ΟΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
ΜΗΛΙΑ: Καρπόκαψα, Φυλλορύκτες (Νάρκες), Θρίπας, Ανθονόµος, Ξυλοφάγα έντοµα, Κηκιδόµυγα. ∆όση: 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υ- 
γρό. Ψεκασµός φυλλώµατος µετά την έναρξη των εκκολάψεων, σύµφωνα µε τις γεωργικές προειδοποιήσεις. ΑΧΛΑ∆ΙΑ: Καρπόκαψα, 
Φυλλορύκτες (Νάρκες), Ψύλλα, Θρίπας, Ανθονόµος, Ξυλοφάγα έντοµα, Κηκιδόµυγα. ∆όση: 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. Ψεκασµός 
φυλλώµατος µετά την έναρξη των εκκολάψεων, σύµφωνα µε τις γεωργικές προειδοποιήσεις. ΚΥ∆ΩΝΙΑ: Θρίπας, Ανθονόµος, Ξυλοφά- 
γα έντοµα, Κηκιδόµυγα. ∆όση: 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. Εφαρµογή µόλις εµφανισθούν τα πρώτα έντοµα. ΜΟΥΣΜΟΥΛΙΑ: Μύγα 
της Μεσογείου, Θρίπας, Ανθονόµος, Ξυλοφάγα έντοµα, Κηκιδόµυγα. ∆όση: 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. Ψεκασµός φυλλώµατος µε- 
τά την έναρξη των εκκολάψεων, σύµφωνα µε τις γεωργικές προειδοποιήσεις. ΡΟ∆ΑΚΙΝΙΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ-∆ΑΜΑΣΚΗΝΙΑ: Ανάρσια, Καρπό- 
καψα, Θρίπας, Ξυλοφάγα έντοµα, ∆ροσόφιλα. ∆όση: 50-70 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. Μέγιστη δόση: 70 κ.εκ./στρ. Ψεκασµός φυλ- 
λώµατος µετά την έναρξη των εκκολάψεων, σύµφωνα µε τις γεωργικές προειδοποιήσεις. ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ: Ανάρσια, Καρπόκαψα, Θρίπας, 
Ξυλοφάγα έντοµα, Καπνώδης. ∆όση: 50-70 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. Μέγιστη δόση: 70 κ.εκ./στρ. Ψεκασµός φυλλώµατος µετά την 
έναρξη των εκκολάψεων, σύµφωνα µε τις γεωργικές προειδοποιήσεις. ΑΜΠΕΛΙ: ∆όση: 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. Ευδεµίδα, Τζι- 
τζικάκια. Ψεκασµοί καλύψεως, σύµφωνα µε τις γεωργικές προειδοποιήσεις, κατά την εκκόλαψη των προνυµφών της 2ης και 3ης γενε- 
άς της ευδεµίδας. Θρίπας Καλιφόρνιας, Μύγα Μεσογείου, Μηλολόνθη, Κογχυλίδα, Τσιγαρολόγος, Metcalfa pruinosa, ∆ροσόφιλα. Ε- 
φαρµογή µόλις εµφανισθούν τα πρώτα έντοµα. ΕΛΙΑ: ∆άκος. ∆όση: 350 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. ∆ολωµατικός ψεκασµός από εδά- 
φους µε 300 κ.εκ. ανά ψεκαζόµενο δένδρο σύµφωνα µε το πρόγραµµα δακοκτονίας και συνολικά 10 δένδρα/στρ. Από την έναρξη της 
πήξης του πυρήνα του ελαιοκάρπου και σύµφωνα µε τις συλλήψεις των ακµαίων στις παγίδες. Πυρηνοτρήτης. α) ∆όση: 15 κ.εκ./100 
λίτρα ψεκ. υγρό. Εναντίον της ανθόβιας γενιάς λίγο πριν την πλήρη άνθηση και εφόσον υπάρχει µεγάλος πληθυσµός του εντόµου.   
β) ∆όση: 30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. Εναντίον της καρπόβιας γενιάς, αµέσως µετά την καρπόδεση κατά την έναρξη της περιόδου 
ωοτοκίας. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των τοπικών κέντρων γεωργικών προειδοποιήσεων εφόσον υπάρχουν. Ρυγχίτης, Καλόκο- 
ρη, Ξυλοφάγα έντοµα ελιάς, Σκολύτες (Φλοιοτρίβης  & Φλοιοφάγος), Euzophera bigella, Κηκιδόµυγα, Κόσσος, Ωτιόρρυγχος, Metcalfa 
pruinosa. Εφαρµογή µόλις εµφανιστούν τα πρώτα έντοµα. ΠΙΠΕΡΙΑ (Υ+Θ): Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Θρίπας (Θ). ∆όση: 50 κ. 
εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. Ψεκασµοί καλύψεως µε την έναρξη της προσβολής και επανάληψη ανάλογα µε την εξέλιξή της. Για τα λεπι- 
δόπτερα, ψεκασµοί κατά των εκκολαπτόµενων προνυµφών, σύµφωνα µε τις συλλήψεις στις φεροµονικές παγίδες. ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Υ+Θ): 
∆ορυφόρος, Πράσινο σκουλήκι, Θρίπας, Αλευρώδης. ∆όση: 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. Ψεκασµοί καλύψεως µε την έναρξη της 
προσβολής και επανάληψη ανάλογα µε την εξέλιξή της. Για τα λεπιδόπτερα, ψεκασµοί κατά των εκκολαπτόµενων προνυµφών, σύµ- 
φωνα µε τις συλλήψεις στις φεροµονικές παγίδες. ΤΟΜΑΤΑ (Υ+Θ): Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Θρίπας (Θ), Αλευρώδης (Θ). ∆ό- 
ση: 50 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό. Μέγιστη δόση: 70 κ.εκ./στρ. Ψεκασµοί καλύψεως µε την έναρξη της προσβολής και επανάληψη 
ανάλογα µε την εξέλιξή της. Για τα λεπιδόπτερα, ψεκασµοί κατά των εκκολαπτόµενων προνυµφών, σύµφωνα µε τις συλλήψεις στις 
φεροµονικές παγίδες. ΑΓΓΟΥΡΙ (Υ+Θ): Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Αλευρώδης (Θ). ∆όση: 50 κ. εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό. Μέγιστη 
δόση: 75 κ.εκ./στρ.Ψεκασµοί καλύψεως µε την έναρξη της προσβολής και επανάληψη ανάλογα µε την εξέλιξή της. Για τα λεπιδόπτε- 
ρα, ψεκασµοί κατά των εκκολαπτόµενων προνυµφών, σύµφωνα µε τις συλλήψεις στις φεροµονικές παγίδες. ΚΟΥΝΟΥΠΙ∆Ι-ΜΠΡΟ- 
ΚΟΛΟ: Πιερίδα, Αφίδες, Αλευρώδης. ∆όση: 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. Ψεκασµοί καλύψεως µε την έναρξη της προσβολής και επα- 
νάληψη ανάλογα µε την εξέλιξή της. ΜΑΡΟΥΛΙ (Θ): Θρίπας, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Αλευρώδης. ∆όση: 50 κ.εκ./100 λίτρα 
ψεκ. υγρό. Ψεκασµοί καλύψεως µε την έναρξη της προσβολής και επανάληψη ανάλογα µε την εξέλιξή της. ΚΡΕΜΜΥ∆Ι (ξερό): Αφί- 
δες. ∆όση: 50 κ.εκ./στρ. Ψεκασµοί καλύψεως µε την έναρξη της προσβολής και επανάληψη ανάλογα µε την εξέλιξή της. ΣΚΟΡ∆Ο: 
Θρίπας. ∆όση: 50 κ.εκ./στρ. Ψεκασµοί καλύψεως µε την έναρξη της προσβολής και επανάληψη ανάλογα µε την εξέλιξή της. ΠΑΤΑΤΑ: 
∆ορυφόρος. ∆όση: 50 κ.εκ./στρ. Ψεκασµοί καλύψεως µε την έναρξη της προσβολής και επανάληψη ανάλογα µε την εξέλιξή της. 
ΒΑΜΒΑΚΙ: Πράσινο σκουλήκι, Ρόδινο σκουλήκι. ∆όση: 70 κ.εκ./στρ. Ψεκασµοί καλύψεως κατά των εκκολαπτόµενων προνυµφών, σύµ- 
φωνα µε τις συλλήψεις στις φεροµονικές παγίδες και επανάληψη ανάλογα µε την εξέλιξη της προσβολής. ΜΗ∆ΙΚΗ: Αφίδες, Φυτονό- 
µος, Σιτόνα, Colaspidema atrum, Apion trifolii, Θρίπας, Πράσινο σκουλήκι. ∆όση: 50 κ.εκ./στρ. Ψεκασµός καλύψεως µε την έναρξη της 
προσβολής. ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ: Σποντόπτερα, Αφίδες, ΄Αλτης, Μαµέστρα, Φθοριµαία, Pegomyia, Ατοµάρια, Κασσίδα, Κλεονός. ∆όση: 50 
κ.εκ./στρ. Ψεκασµοί καλύψεως µε την έναρξη της προσβολής και επανάληψη ανάλογα µε την εξέλιξή της. ΚΑΠΝΟΣ: Θρίπας, Πράσινο 
σκουλήκι. ∆όση: 50 κ.εκ./στρ. Ψεκασµοί καλύψεως µε την έναρξη της προσβολής και επανάληψη ανάλογα µε την εξέλιξή της. ΓΑΡΥ- 
ΦΑΛΟ-ΓΛΑ∆ΙΟΛΟΣ-ΖΕΡMΠΕΡΑ-ΝΤΑΛΙΑ-ΓΥΨΟΦΙΛΗ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ: Θρίπας. ∆όση: 50 κ.εκ./στρ. Ψεκασµοί καλύψεως µε την έναρξη 
της προσβολής και επανάληψη ανάλογα µε την εξέλιξή της.

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέµµα): Mηλιά-Κυδωνιά (80-150), Αχλαδιά-Μουσµουλιά-Ροδακινιά-Νεκταρινιά-Βερικοκιά-∆αµα- 
σκηνιά (80-140), Αµπέλι (100), Ελιά- ∆ολωµατικοί ψεκασµοί (3, 300 κ.εκ./ψεκ. δένδρο & συνολικά 10 δένδρα/στρ.), Ελιά-Ψεκασµοί 
κάλυψης (80-150), Πιπεριά (Υ+Θ)-Μελιτζάνα (Υ+Θ)-Kουνουπίδι-Μπρόκολο-Καπνός-Γαρύφαλο-Γλαδίολος-Ζέρµπερα-Ντάλια-Γυψοφίλη- 
Τριαντάφυλλο (50-100),  Τοµάτα (Υ+Θ)-Αγγούρι (Υ+Θ) (50-150), Μαρούλι (Θ) (40-100), Κρεµµύδι ξερό-Σκόρδο (30-50), Πατάτα (50- 
80), Βαµβάκι (50-70), Μηδική-Ζαχαρότευτλα (30-60).

Μέγιστος αριθµός εφαρµογών/καλλιεργητική περίοδο - Μεσοδιάστηµα εφαρµογών: Mηλιά-Αχλαδιά-Κυδωνιά-Μουσµουλιά-Ροδα- 
κινιά-Νεκταρινιά-Βερικοκιά-∆αµασκηνιά-Αµπέλι-Ελιά (∆ολωµατικοί ψεκασµοί)-Ελιά (Ψεκασµοί κάλυψης)-Πιπεριά (Υ+Θ)-Μελιτζάνα (Υ+
Θ)-Τοµάτα (Υ+Θ)-Αγγούρι (Υ+Θ)-Kουνουπίδι-Μπρόκολο-Μαρούλι (Θ)-Κρεµµύδι ξερό-Σκόρδο-Πατάτα-Βαµβάκι-Ζαχαρότευτλα-Καπνός- 
Γαρύφαλο-Γλαδίολος-Ζέρµπερα-Ντάλια-Γυψοφίλη-Τριαντάφυλλο (2 µε µεσοδιάστηµα 14 ηµέρες, εφόσον απαιτείται), Μηδική (1).

Παρατηρήσεις:
1) ∆εν επιτρέπεται η συγκοµιδή αµπελόφυλλων στα οποία έχει γίνει χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος Bulldock�. 2) Στις 
καλλιέργειες Ροδακινιάς, Νεκταρινιάς, Βερικοκιάς, ∆αµασκηνιάς, οι δόσεις να συνδυάζονται κατάλληλα µε τον όγκο ψεκ. υγρού, ώστε 
να µην υπάρχει υπέρβαση της δόσης/στρ. 3) ∆εν έχει τεκµηριωθεί η αποτελεσµατικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόµενες 
αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες ήσσονος σηµασίας, Κυδωνιά, Μουσµουλιά, Μαρούλι θερµοκηπίου, Κρεµµύδι ξερό, Σκόρδο, 
Καπνός και Καλλωπιστικά, από τη χρήση του σκευάσµατος. Για τις χρήσεις ήσσονος σηµασίας, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη 
για πιθανές αποτυχίες που αφορούν στην αποτελεσµατικότητα ή στη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσµατος.

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: �Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών µεθόδων, ώστε να περιορίζεται ο πλη- 
θυσµός των εντόµων και να µειώνεται ο αριθµός των εφαρµογών στις απολύτως απαραίτητες για αποτελεσµατικό έλεγχο. �Εφαρ- 
µογές µόνον όταν είναι απαραίτητο, µε βάση τα πιθανά υφιστάµενα όρια οικονοµικής ζηµιάς. �Το σκεύασµα θα πρέπει να εφαρµόζε- 
ται στις προτεινόµενες δόσεις και µε τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και οµοιόµορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας µε το ψε- 
καστικό υγρό. �Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρµογές µε Bulldock�. Το σκεύασµα να εφαρµόζεται σε εναλλαγή µε εντοµοκτόνα 
από άλλη οµάδα µε διαφορετικό τρόπο δράσης. �Να διενεργείται συστηµατικός έλεγχος των πληθυσµών των εχθρών/στόχων µε τη 
γρήγορη µέθοδο της αντικειµενοφόρου πλάκας, έτσι ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόµενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας. �Εάν διαπι- 
στωθούν περιπτώσεις µειωµένης αποτελεσµατικότητας, οι εφαρµογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται µε σκευάσµατα διαφο- 
ρετικής οµάδας. �Στις περιοχές, όπου εφαρµόζονται προγράµµατα γεωργικών προειδοποιήσεων, να ακολουθούνται οι οδηγίες των 
δελτίων γεωργικών προειδοποιήσεων.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙ∆H:
Καπνός: 30 ηµέρες. Βαµβάκι-Κρεµµύδι-Σκόρδο: 21ηµέρες. Αµπέλι: 14 ηµέρες. 
Ελιά - δολωµατικός ψεκασµός: 14 ηµέρες, Ψεκασµός κάλυψης: 56 ηµέρες.
Μηλιά-Αχλαδιά-Κυδωνιά-Μουσµουλιά-Ροδακινιά-Νεκταρινιά-Βερικοκιά-∆αµασκηνιά-Κουνουπίδι-Μπρόκολο-Ζαχαρότευτλα- 
Τοµάτα (Υ): 7 ηµέρες.
Πιπεριά-Μελιτζάνα-Αγγούρι-Μαρούλι (Θ)-Πατάτα-Μηδική-Τοµάτα (Θ): 3 ηµέρες.

ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 
ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα µακρυά από την πρόσφατα ψεκασµένη περιοχή.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:
∆εν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρµόζεται σύµφωνα µε τις συνιστώµενες χρήσεις, δόσεις και οδηγίες εφαρµογής.

ΧΡΟΝΙΚH ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:
Αποθηκεύεται σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόµενο ,στην αρχική κλειστή του συσκευασία, σε θερµοκρασίες <40°C. 
Σε αυτές τις συνθήκες παραµένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόµενη ηµεροµηνία παρασκευής.του.

Mη διασυστηµατικό πυρεθρινοειδές εντοµοκτόνο 
επαφής και στοµάχου για την καταπολέµηση 
µυζητικών και µασητικών εντόµων.

Beta-cyf luthrin (Mπέτα-συφλουθρίν) 2,5%
Συµπυκνωµένο εναιώρηµα

Προορίζεται µόνο για επαγγελµατίες 
χρήστες

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 ΛΙΤΡΟ

Α.Α.∆.Α.: 14328/03.06.2009

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
Beta-cyfluthrin ....................2,5% β/ο
Βοηθητικές ουσίες ..........97,55% β/β

Αριθµός Παρτίδας:

Ηµεροµηνία παραγωγής:
ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Bulldock�

 2,5SC

ΠΡΟΣΟΧΗ

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙ∆ΩΜΕΝΟ ΚΑΙ MAKΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙ∆ΙΑ

Αποφεύγετε να αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων/εκνεφώµατα.
Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν.
Περιέχει 1,2-Benzisothiazolin-3-one and reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4- 
isothiazolin-3-one and 2-methyl-4-isothiazolin-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλ- 
λεργική αντίδραση.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και 
της συσκευασίας:
Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυµα 
(τα νερά του ξεπλύµατος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια, 
αφού καταστραφούν προηγουµένως µε τρύπηµα για τη διασφάλιση της µη πε- 
ραιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σηµεία συλλογής για διαχείρισή τους ως 
επικίνδυνα απόβλητα.

Μην ρυπαίνετε τα νερά µε το προϊόν ή τη συσκευασία του.
Για να προστατεύσετε τους υδρόβιους οργανισµούς, να αφήσετε µίαν αψέκαστη ζώνη 20 µέτρων από τα επιφα- 
νειακά ύδατα για οπωρώνες και λαχανικά και 10 µέτρων για αµπέλια και µεγάλες καλλιέργειες.
Για να προστατεύσετε τα αρθρόποδα, να αφήσετε µίαν αψέκαστη ζώνη 5 µέτρων από µη γεωργική γη.
Να µην εφαρµόζεται κατά την εποχή που οι µέλισσες συλλέγουν.
Επικίνδυνο για τις µέλισσες.
Για να προστατεύσετε τις µέλισσες και άλλα έντοµα επικονίασης, µην χρησιµοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες 
κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων.
Αποµακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους.
Μην χρησιµοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι µέλισσες συλλέγουν.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:
Σε περίπτωση εισπνοής, µεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση 
που διευκολύνει την αναπνοή.
Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέττα. Μη χο- 
ρηγήσετε τίποτε από το στόµα σε άτοµο που έχει χάσει τις αισθήσεις του.
Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, ξεπλύνετέ τα αµέσως µε άφθονο νερό. Εάν εµφανισθεί ερεθισµός, συµβου- 
λευθείτε οφθαλµίατρο.
Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, ξεπλύνετε τις περιοχές του δέρµατος, στις οποίες έπεσε σκεύασµα ή ψε- 
καστικό υγρό, µε άφθονο νερό και σαπούνι. Αφαιρέστε αµέσως τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασµα ή ψεκα- 
στικό υγρό. Πλύνετέ τα πριν τα ξαναφορέσετε.
Αντίδοτο: ∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συµπτωµατική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 21 07793777


