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ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ

Υγρό και ατµοί εύφλεκτα.
Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση.
Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και δι- 
είσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επι- 
πτώσεις.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙ∆ΩΜΕΝΟ ΚΑΙ MAKΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙ∆ΙΑ

Μακρυά από θερµότητα, θερµές επιφάνειες, σπινθήρες, γυµνές 
φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
Αποθηκεύεται µακρυά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές.
Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιµοποιείτε αυτό το προϊ- 
όν.
Aποφεύγετε να αναπνέετε ατµούς.
Να φοράτε προστατευτικά γάντια.
∆ιάθεση του περιεχοµένου/περιέκτη σύµφωνα µε την εθνική νο- 
µοθεσία.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος και της συσκευασίας:
Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση µε κατάλληλο µηχανισµό ή γίνε- 
ται τριπλό ξέπλυµα (τα νερά του ξεπλύµατος ρίχνονται στο ψεκα- 
στικό δοχείο) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουµέ- 
νως µε τρύπηµα, για τη διασφάλιση της µη περαιτέρω χρήσης, 
εναποτίθενται όλα σε σηµεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανά- 
κτηση ενέργειας.

Μη ρυπαίνεται τα νερά µε το σκεύασµα ή τη συσκευασία του.
Μην πλένετε τον εξοπλισµό εφαρµογής κοντά σε επιφανειακά 
ύδατα.

Να αποφευχθεί η ρύπανση µέσω των συστηµάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επι- 
φάνειες και τους δρόµους.
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισµούς να αφήσετε µιαν αψέκαστη ζώνη προ- 
στασίας 20 µέτρων για όλες τις καλλιέργειες.
Για να προστατέψετε µη στοχευόµενα αρθρόποδα να αφήσετε µιαν αψέκαστη ζώνη προ- 
στασίας 5 µέτρων για τις καλλιέργειες εσπεριδοειδών και ελιάς.
Επικίνδυνο για τις µέλισσες.
Για να προστατέψετε τις µέλισσες και άλλα έντοµα επικονίασης µην χρησιµοποιείτε το προϊ- 
όν σε όλα τα είδη ανθοφόρων φυτών (συµπεριλαµβανοµένων των καλλιεργειών, ζιζανίων 
ή ανθοφόρων φυτών σε φυτοφράκτες).
Αποµακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους.
Μην χρησιµοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι µέλισσες συλλέγουν.
Οι τοπικοί µελισσοκόµοι πρέπει να ενηµερωθούν για τις επικείµενες εφαρµογές.
Να φοράτε κατάλληλη µάσκα κατά την διάρκεια της ανάµειξης/φόρτωσης και εφαρµογής 
και κατάλληλες µπότες κατά την εφαρµογή.
Η εφαρµογή σε οπωρώνες θα πρέπει να γίνεται µόνο µε τρακτέρ εφοδιασµένο µε κλειστή 
καµπίνα.

185 C 187 C Process Black C

Οργανοφωσφορικό διασυστηµατικό εντοµοκτόνο 
επαφής και στοµάχου.

Προορίζεται µόνο για επαγγελµατίες 
χρήστες

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 ΛΙΤΡΟ

Α.Α.∆.Α.: 14646/26.02.2018

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
Dimethoate ..........................40% β/ο
Βοηθητικές ουσίες ............61,1% β/β

Αριθµός Παρτίδας:

Ηµεροµηνία παραγωγής:
ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Dimethoate (Ντιµεθοέιτ) 40%
Yγρό γαλακτωµατοποιήσιµο (ΕC)

Cabalero�

40EC

Κάτοχος της ΄Αδειας:
Cheminova A/S
Thyborønvej 78, DK-7673, Harboøre, ∆ανία

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

Οι εργάτες δεν πρέπει να εισέλθουν στο πεδίο εφαρµογής πριν στεγνώσει το ψεκαστικό 
υγρό.
Να περιµένετε: �5 και 21 ηµέρες µετά την εφαρµογή προκειµένου να εισέλθετε σε οπω- 
ρώνες εσπεριδοειδών για έλεγχο της καλλιέργειας και συντήρηση, αντίστοιχα. �2 και 14 
ηµέρες µετά την εφαρµογή προκειµένου να εισέλθετε στον ελαιώνα για έλεγχο της καλ- 
λιέργειας και συντήρηση, αντίστοιχα. �5 ηµέρες µετά την εφαρµογή προκειµένου να ει- 
σέλθετε στην καλλιέργεια µε καλλωπιστικά για έλεγχο της καλλιέργειας και συγκοµιδή.
Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυµασία και γάντια εφόσον εισέλθουν 
στο πεδίο εφαρµογής µετά τον ψεκασµό.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολου- 
θήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:
Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αµέσως ιατρική συµ- 
βουλή (δείξτε την ετικέττα όπου είναι δυνατόν).
Σε περίπτωση εισπνοής, µεταφέρετε το θύµα σε καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική συµ- 
βουλή.
Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή. Ξεπλύνετε το στόµα του 
θύµατος αµέσως και δώστε 1-2 ποτήρια νερό. Μην προκαλέσετε εµετό εκτός και αν σας 
πουν να κάνετε κάτι τέτοιο από το κέντρο δηλητηριάσεων ή ο γιατρός. Ποτέ µη προκα- 
λείτε εµετό ή δίνετε τίποτα από το στόµα σε άτοµο που είναι αναίσθητο ή έχει σπα- 
σµούς.
Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα ή µε τα µαλλιά, αποµακρύνετε τα µολυσµένα ρούχα 
και παπούτσια και πλυθείτε καλά µε άφθονο νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική συµβουλή 
αν εµφανισθούν συµπτώµατα.
Βγάλτε τα µολυσµένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιµοποιήσετε.
Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, πλύνετέ τα αµέσως µε άφθονο νερό, κρατώντας τα 
βλέφαρα ανοιχτά. Ζητήστε ιατρική συµβουλή αν εµφανισθούν συµπτώµατα.
Οδηγίες για το γιατρό: Το Dimethoate είναι αναστολέας της χολινεστεράσης που επη- 
ρεάζει το κεντρικό και περιφερειακό νευρικό σύστηµα προκαλώντας αναπνευστική κατα- 
στολή. Μεταχείριση της αναστολής χολινεστεράσης: απαιτείται διαδικασία απολύµανσης 
όπως πλύση όλου του σώµατος, πλύση στοµάχου και χορήγηση ενεργού άνθρακα.
Αντίδοτο: Αν υπάρχουν συµπτώµατα, χορηγήστε atropine sulphate σε µεγάλες δόσεις. 2 
έως 4 mg ενδοφλέβια ή ενδοµυϊκά το συντοµότερο δυνατόν. Επαναλάβετε ανά 5-10 λε- 
πτά έως τα συµπτώµατα ατροπινισµού να εµφανισθούν και διατηρήστε τον πλήρη ατρο- 
πινισµό έως ότου όλο το οργανοφωσφορικό µεταβολισθεί. Συµπληρωµατικά µπορεί να 
χορηγηθεί Obidoxime chloride (Toxogonin) ή εναλλακτικά pralidoxime-2-chloride (2-PAM). 
Όχι όµως σαν αντικαταστάτης του atropine sulphate. Η χορήγηση µε oxime µπορεί να συ- 
νεχισθεί όσο χορηγείται atropine sulphate. Στα πρώτα συµπτώµατα πνευµονικού οιδήµα- 
τος, στον ασθενή πρέπει να χορηγηθεί οξυγόνο και να µεταχειρισθεί συµπτωµατικά. Για 
να αποφευχθεί πιθανή υποτροπή, ο ασθενής πρέπει να παρακολουθείται για τουλάχιστον 
48 ώρες, ανάλογα µε τη σοβαρότητα της δηλητηρίασης.
Tηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 2107793777

ΑΝΟΙΞΤΕ Ε∆Ω
ΓΙΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ

Α όψη (µπροστινή ετικέττα)
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Β όψη (πίσω ετικέττα)
Process Black C

ΚΑΜΠΑΛΕΡΟ: Οργανοφωσφορικό διασυστηµατικό εντοµοκτόνο επαφής και στοµάχου.

TΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
α) Ψεκασµός καλύψεως φυλλώµατος µέχρις απορροής. β) ∆ολωµατικοί ψεκασµοί µικρού όγκου από εδάφους.

TΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:
α) Για τους ψεκασµούς φυλλώµατος: Γεµίζουµε το δοχείο του ψεκαστικού µηχανήµατος µε νερό µέχρι τη µέση. Αραιώνουµε το σκεύα- 
σµα σε µικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουµε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέτουµε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την 
ανάδευση.
β) Για τους δολωµατικούς ψεκασµούς: Πλέον των ανωτέρω προσθέτουµε και την ελκυστική ουσία στο µισογεµισµένο µε νερό δοχείο του 
ψεκαστικού, αφού προηγουµένως τη διαλύσουµε σε λίγο νερό. Στην περίπτωση αυτή η ανάδευση πρέπει να είναι εντονότερη.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ:
Αµέσως µετά την εφαρµογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα µέρη του ψεκαστικού µε κοινό 
απορρυπαντικό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείµµατα και ξεπλύνετε καλά µε καθαρό νερό. Λάβετε όλες τις απαραίτητες προ- 
φυλάξεις όταν καθαρίζετε το ψεκαστικό µηχάνηµα. Μην καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισµό και µη ρίχνετε τα νερά του καθαρισµού 
κοντά σε υδάτινους πόρους.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ-∆ΟΣΕΙΣ-TΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 
ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆Η (Πορτοκαλιά-Λεµονιά-Μανταρινιά-Γκρέιπ φρουτ): Αφίδες. ∆όση: 100-120 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 120-144 κ.εκ./ 
στρ. Εφαρµογές: 1ος ψεκασµός στο τέλος της άνθησης και ο 2ος στο 40% του τελικού µεγέθους του καρπού (καρπός µε έντονο πράσινο 
χρώµα). ΕΛΙΑ1: ∆άκος. α) ∆ολωµατικοί ψεκασµοί σε συνδυασµό µε εγκεκριµµένο εντοµοελκυστικό. ∆όση: 625 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υ- 
γρού ή 12,5 κ.εκ./στρ. (200 κ.εκ. ψεκ. υγρού/δένδρο / σε 10 δένδρα/στρ.). β) Ψεκασµοί καλύψεως: Αρχίζουν µε την έναρξη της προ- 
σβολής και επαναλαµβάνονται όταν διαπιστωθεί ενεργός προσβολή. ∆όση: 80-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 96-120 κ.εκ./στρ. 
ΚΡΕΜΜΥ∆Ι-ΣΚΟΡ∆Ο-ΑΣΚΑΛΩΝΙΑ (Εσαλότ): Θρίπες. ∆όση: 167-200 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-60 κ.εκ./στρ. Εφαρµογές µε την εµ- 
φάνιση της προσβολής. ΤΟΜΑΤΑ (Υ)-ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Υ): Αφίδες. ∆όση: 167-200 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-60 κ.εκ./στρ. Εφαρµογές 
µε την εµφάνιση της προσβολής. ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ-ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ-ΓΟΓΓΥΛΙΑ: Αφίδες. ∆όση: 250-300 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-60 κ. 
εκ./στρ. Εφαρµογές µε την εµφάνιση της προσβολής. ΚΑΡΟΤΟ-ΠΑΣΤΙΝΑΚΗ-ΡΙΖΕΣ ΜΑΪΝΤΑΝΟΥ: Μύγα του καρότου. ∆όση: 167-200 κ.εκ./ 
100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-60 κ.εκ./στρ. Εφαρµογές µε την εµφάνιση της προσβολής. ΣΙΤΗΡΑ (Σιτάρι-Σίκαλη-Τριτικάλε-Σκληρό σιτάρι): 
Αφίδες. ∆όση: 250 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50 κ.εκ./στρ. Εφαρµογές µε την εµφάνιση της προσβολής. ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ (Υ+Θ): Αφί- 
δες. ∆όση: 50-60 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-60 κ.εκ./στρ. Εφαρµογές µε την εµφάνιση της προσβολής.

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.):
Εσπεριδοειδή-Ελιά/Ψεκασµοί καλύψεως (120), Ελιά/∆ολωµατικοί ψεκασµοί (2), Καλλωπιστικά (Υ+Θ) (100), Κρεµµύδι-Σκόρδο-Ασκαλώνια 
(εσαλότ)-Τοµάτα (Υ)-Μελιτζάνα (Υ)-Καρότο-Παστινάκη-Ρίζες Μαϊντανού (30), Ζαχαρότευτλα-Παντζάρια-Γογγύλια-Σιτάρι-Σίκαλη-Τριτικάλε- 
Σκληρό σιτάρι (20).

Mέγιστος αριθµός εφαρµογών/καλλιεργητική περίοδο-Μεσοδιάστηµα εφαρµογών:
Εσπεριδοειδή (2), Κρεµµύδι-Σκόρδο-Ασκαλώνια (εσαλότ) (2 / 10-14 ηµέρες), Τοµάτα (Υ)-Μελιτζάνα (Υ)-Καλλωπιστικά (Υ+Θ)-Ελιά/Ψεκα- 
σµοί καλύψεως (2 / 14 ηµέρες), Ελιά/∆ολωµατικοί ψεκασµοί (1 / Μπορεί να συνδυαστεί µε 1 ψεκασµό καλύψεως µε µέσο διάστηµα του- 
λάχιστον 10 ηµέρες µεταξύ των εφαρµογών), Ζαχαρότευτλα-Παντζάρια-Γογγύλια (2 / 21 ηµέρες), Καρότο-Παστινάκη-Ρίζες Μαϊντανού (3 
/ 7 ηµέρες), Σιτάρι-Σίκαλη-Τριτικάλε-Σκληρό σιτάρι (1).

Παρατηρήσεις:
1) ∆ολωµατικοί ψεκασµοί µικρού όγκου (LV) από το έδαφος. Αρχίζουν συνήθως τέλη Ιουνίου-αρχές Ιουλίου και επαναλαµβάνονται βάσει 
των ενδείξεων των δακοπαγίδων, των καταρρίψεων ακµαίων και των αποτελεσµάτων των δειγµατοληψιών ελαιοκάρπου. Ποσότητα δο- 
λώµατος 2 λίτρα/στρέµµα. 2) Το εύρος των δόσεων στις παραπάνω καλλιέργειες εξαρτάται από το στάδιο ανάπτυξης των φυτών. 3) Η 
αύξηση της συγκέντρωσης πρέπει να αποφεύγεται στις τοµάτες. 4) Προκαλεί φυτοτοξικότητα στη Λιανολιά Κερκύρας. 5) Αυξηµένες δό- 
σεις σε ψεκασµούς καλύψεως προκαλούν φυτοτοξικότητα στην κονσερβολιά. 6) Μην εφαρµόζετε το προϊόν κατά την ανθοφορία των 
καλλιεργειών. 7)  Μην εφαρµόζετε το προϊόν όταν οι πληθυσµοί των αφίδων µπορούν να παράγουν µελίτωµα. 8) Μην εφαρµόζετε το 
προϊόν πριν από άρδευση. 9) Μην εφαρµόζετε το προϊόν, όταν αναµένονται τις επόµενες ηµέρες βροχοπτώσεις. 10) H εφαρµογή πρέπει 
να πραγµατοποιείται µετά το πέρας της πτήσης των µελισσών, αργά το απόγευµα. Μετά την εφαρµογή οι µέλισσες πρέπει να παραµέ- 

νουν στις κυψέλες τους για µια µέρα εξασφαλίζοντας τροφή και νερό εντός της κυψέλης ή να αποµακρυνθούν οι κυψέλες.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟ- 
ΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:
�Θα πρέπει να χρησιµοποιούνται όλες οι καλλιεργητικές τεχνικές καθώς επίσης οι φυσικές και βιολογικές µέθοδοι προκειµένου 
να µειωθεί ο πληθυσµός και έτσι να ελαχιστοποιηθεί ο αριθµός των επεµβάσεων στον ελάχιστο απαιτούµενο για αποτελε- 
σµατικό έλεγχο. �Το σκεύασµα θα πρέπει να χρησιµοποιείται στις συνιστώµενες δόσεις και χρόνο εφαρµογής και µε τέτοιο τρό- 
πο ώστε να επιτυγχάνεται οµοιόµοφη κάλυψη του φυλλώµατος. �Να ψεκάζετε µόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο µε βάση το 
κατώφλι επικινδυνότητας (εάν υπάρχει) και µε τρόπο που να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος για τους ωφέλιµους οργανισµούς. �Να 
κάνετε επισκόπηση της ευαισθησίας των πληθυσµών. �Να αποφεύγετε την επακόλουθη χρήση σκευασµάτων που περιέχουν 
dimethoate και να εφαρµόζετε το σκεύασµα σε εναλλαγή µε εντοµοκτόνα που έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης και οµάδες µε 
διασταυρωτή ανθεκτικότητα (οι πυρεθρίνες και τα καρβαµιδικά σκευάσµατα έχουν δείξει διασταυρωτή ανθεκτικότητα µε τα ορ- 
γανοφωσφορικά) όπως τα οργανοφωσφορικά. �Το σκεύασµα δεν πρέπει να αναµειγνύεται µε Βορδιγάλειο Πολτό, αλκαλικά 
σκευάσµατα ή σκευάσµατα που περιέχουν θειάφι.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ:
�Κατά την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού: Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία, κατάλληλα γάντια και προ- 
στατευτικό προσώπου �Κατά την εφαρµογή µε ψεκαστική ράµπα: Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία, κατάλληλα 
γάντια και ανθεκτικά παπούτσια. �Κατά την εφαρµογή µε νεφελοψεκαστήρα: Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία, κα- 
τάλληλα γάντια, ανθεκτικά παπούτσια και σε περίπτωση οχηµάτων χωρίς καµπίνα, επιπρόσθετα κάλυµµα κεφαλής και προ- 
σώπου και αναπνευστική συσκευή µε φίλτρο κατακράτησης σωµατιδίων. Η επανείσοδος στον ψεκασµένο χώρο να γίνεται αφού 
έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό. Αποφύγετε την έκθεση του σώµατος και φοράτε φόρµα εργασίας και γάντια. �Κατά την 
εφαρµογή µε ψεκαστικό αυλό: Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία, κατάλληλα γάντια, ανθεκτικά παπούτσια, πλα- 
τύγυρο καπέλο και αναπνευστική συσκευή µε φίλτρο κατακράτησης σωµατιδίων.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η:
Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Λεµονιά, Μανταρινιά, Γκρέιπ-φρουτ): 120 ηµέρες.
Καρότο, Παστινάκη, Ρίζες Μαϊντανού: 35 ηµέρες.
Ελιά-Ζαχαρότευτλα, Παντζάρια, Γογγύλια: 28 ηµέρες.
Τοµάτα (Υ), Μελιτζάνα (Υ): 21 ηµέρες.
Κρεµµύδι, Σκόρδο, Ασκαλώνια (εσαλότ): 14 ηµέρες.
Σιτηρά: Τέλος άνθησης.
Καλλωπιστικά: ∆εν έχει εφαρµογή.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Είναι δυνατόν να εµφανιστούν φυτοτοξικά συµπτώµατα σε ορισµένες ποικιλίες βαµβακιού και τοµάτας. Να 
αποφεύγεται η αύξηση της συγκέντρωσης στην τοµάτα. Προκαλεί φυτοτοξικότητα στην ποικιλία ελιάς «Λιανολιά Κερκύρας». Αυ- 
ξηµένες δόσεις σε ψεκασµούς πλήρους καλύψεως φυλλώµατος προκαλούν φυτοτοξικότητα στην ποικιλία ελιάς «Κονσερβολιά». 
Να µη χρησιµοποιείται στα καλλωπιστικά: Adianthum, Aralia Sieboldii, Asparagus plumosus, Begonia multiflora, Coleus hybridus, 
Calceolaria rugosa, Chrysanthemum indicum, Cissus antartica, Ficus pandurata, Nephrolepsis, Sanchézia, Sinningia speciosa, Glo- 
xinia, Pteris (tremula, ensiformis, evergemensis), Salvia splendens, στα καλλωπιστικά του γένους PRUNUS, στα χρυσάνθεµα και 
στην αζαλέα. Μπορεί να προκαλέσει σκωριόχρωση σε µερικά καλλωπιστικά. Μπορεί να προκαλέσει εγκαύµατα στην πευκοκου- 
κουναριά. Πριν τη χρήση του στα καλλωπιστικά να προηγείται δοκιµαστική εφαρµογή του σε µικρή κλίµακα. Να µην εφαρµόζεται 
σε φυτά που υποφέρουν από στρες (έλλειψη νερού, πάγο ή ζηµιά από ζιζανιοκτόνα). Να µην εφαρµόζεται αν αναµένεται βροχή 
ή παγετός.

ΣΥΝ∆ΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: ∆εν συνδυάζεται µε βορδιγάλειο πολτό και αλκαλικά σκευάσµατα ή σκευάσµατα που περιέχουν θειάφι.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: ∆ιατηρείται στην αρχική του 
κλειστή συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό, καλά αεριζόµενο, µακρυά από θερµοκρασίες παγετού και θερµοκρασίες που να 
µην ξεπερνούν τους 25οC. Στις συνθήκες αυτές παραµένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ηµεροµηνία παρασκευής του.


