
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
• Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.
• Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
• Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από 

παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση σε περίπτωση 
κατάποσης.

• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με 
μακροχρόνιες επιπτώσεις.

• Μην αναπνέετε τη σκόνη.
• Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε 

αυτό το προϊόν.
• Πλυθείτε σχολαστικά με άφθονο νερό και σαπούνι μετά 

το χειρισμό.
• Να φοράτε προστατευτικά γάντια και κατάλληλη 

προστατευτική ενδυμασία.

200 γραμ.

® Σήμα κατατεθέν BASF xxxx GR 1025

ENTOMOKTONO
Αριθμός Παρτίδας: 
Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημερομηνία Παραγωγής: 
Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημερομηνία Λήξης: 
Ως άνω μέρος συσκευασίας

Mageos®
 Pro DF

α-cypermethrin (αλφασυπερμεθρίν)    
Εναιωρηματοποιήσιμοι Κόκκοι (WG)
Εγγυημένη Σύνθεση: α-cypermethrin 15% β/β
                                           (χημική ομάδα πυρεθρίνες)
                                           Βοηθητικές ουσίες 83.87% β/β

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για 
την καταπολέμηση μασητικών και μυζητικών εντόμων.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ 
ΑΓΟΡΑ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., 
Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι, 
Τηλ.: 210-6860130, www. basf-agro.gr

• Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε 

• Πλυθείτε σχολαστικά με άφθονο νερό και σαπούνι μετά 

• Να φοράτε προστατευτικά γάντια και κατάλληλη 

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό εάν 
αισθανθείτε αδιαθεσία.

• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε 
αδιαθεσία.

• Ξεπλύνετε το στόμα.
• «Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την 

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

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας: 14501/18.12.2014



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ:
Αμέσως μετά την εφαρμογή, αλλάξτε ρούχα και πλύνετε το πρόσωπο και τα 
χέρια με νερό και σαπούνι. 

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή 
ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Ξεπλύνετε το στόμα.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το 
ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη 
του σώματος με νερό και σαπούνι και στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό. Εάν 
ο ερεθισμός παραμένει ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση εισπνοής: Απομακρύνετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. 
Κρατήστε τον παθόντα ζεστό και σε ηρεμία. Καλέστε αμέσως γιατρό ή το 
κέντρο δηλητηριάσεων.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό 
για αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.

Πληροφορίες για το γιατρό: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε 
συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

▪  Πολύ τοξικό σε βομβίνους και σε ωφέλιμα έντομα και ακάρεα που 
χρησιμοποιούνται στα θερμοκήπια.

▪  Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε 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. 
Να μην ψεκάζεται σε φυτά που μπορεί να προσελκύουν τις μέλισσες κατά 
την αμειψισπορά ή να εφαρμόζονται μέτρα περιορισμού της έκθεσης των 
μελισσών στο σκεύασμα.

▪ Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμένουν στις 
κυψέλες τους για μια μέρα εξασφαλίζοντας τροφή και νερό εντός 
της κυψέλης ή να απομακρυνθούν οι κυψέλες.

▪ Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια 
αψέκαστη ζώνη προστασίας 30 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα 
για την καλλιέργεια του αμπελιού και 20 μέτρων για τις λοιπές 
καλλιέργειες.

▪ Για να προστατέψετε τα μη στοχευόμενα αρθρόποδα να αφήσετε μια 
αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από τη μη γεωργική γη για την 
καλλιέργεια του αμπελιού και 5 μέτρων για τις λοιπές καλλιέργειες.



ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματος.
ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων, παρεμποδίζοντας 
το κλείσιμο των διαύλων Na+  στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια συνεχή νευρομυϊκή μεταφορά μηνυμάτων, που 
οδηγεί σε υπερδιέγερση, παράλυση και θάνατο των εντόμων.
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ-ΔΟΣΕΙΣ (αναφέρονται σε γραμ. σκευάσματος/
στρέμμα):
ΑΜΠΕΛΙ (Επιτραπέζιο και Οινοποιήσιμο): Όγκος ψεκαστικού υγρού: 
30 – 60 λίτρα/στρέμμα. Α) Πυραλίδα (Sparganothis pilleriana)(2). Ψεκάστε 
μετά την εμφάνιση 3 προνυμφών ανά κληματίδα. Η επέμβαση θα πρέπει 
να γίνεται πριν η κάμπια φτάσει τα 5mm. Δόση: 7  γρ. Μέγιστος αριθμός 
εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1*. Β) Κάμπιες: Ευδεμίδα (Lobesia 
botrana), Κοχυλίδα, (Clysia ambiguella). 1η γενιά: Ψεκάστε με την εμφάνιση 
των πρώτων προνυμφών. 2η γενιά: Ψεκάστε στην αρχή της εκκόλαψης των 
αυγών (στάδιο μαύρης κεφαλής). Δόση: 10  γρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών 
ανά καλλιεργητική περίοδο: 2* (μεσοδιάστημα εφαρμογών 7 – 10 ημέρες). 
Γ) Άλτης (Haltica ampelophaga). Ψεκάστε με την εμφάνιση των πρώτων 
συμπτωμάτων προσβολής. Δόση: 5 γρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών 
ανά καλλιεργητική περίοδο: 1*. Δ) Τζιτζικάκι (Scaphoides titanus)(2)(3). 
Ακoλουθείτε τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Δόση: 7  γρ. Μέγιστος αριθμός 
εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2* (μεσοδιάστημα εφαρμογών 7 – 10 
ημέρες).
ΣΙΤΗΡΑ (Σιτάρι, Τριτικάλε, Σίκαλη, Κριθάρι, Βρώμη): Όγκος ψεκαστικού 
υγρού: 20 – 40 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική περίοδο: 2* (μεσοδιάστημα εφαρμογών 7 – 10 ημέρες). 
Α) Κηκιδόμυγα (Sitodiplosis mosselana, Cantaninia)(2). Ψεκάστε με την 

εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων προσβολής και ιδιαίτερα στα ευαίσθητα 
στάδια της καλλιέργειας. Δόση: 10 γρ. Β) Αφίδα της Βρώμης (Sitobion 
avenae)(3). Ψεκάστε με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων προσβολής. 
Επαναλάβετε την εφαρμογή εάν είναι απαραίτητο. Δόση: 10 γρ. Γ) Agromyza 
nigrella, Κνεφάσια (Cnephasia pumicana)(2). Ψεκάστε με την εμφάνιση των 
πρώτων συμπτωμάτων προσβολής. Δόση: 7 γρ. Δ) Αφίδες (Rhopalosiphum 
padi)(3). Ψεκάστε με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων προσβολής. 
Επαναλάβετε την εφαρμογή εάν είναι απαραίτητο. Δόση: 7 γρ. Ε) Τζιτζικάκι 
(Psammotettix alienus). Ψεκάστε όταν το φυτό βρίσκεται στο στάδιο του 
κολεόπτιλου μέχρι και το 1ο φύλλο. Κάνετε μια δεύτερη εφαρμογή εάν η 
δράση του εντόμου συνεχίζεται. Δόση: 7  γρ.
ΛΙΝΑΡΙ: Θρίπας (Thrips angusticeps)(2). Ψεκάστε με την εμφάνιση των 
πρώτων συμπτωμάτων προσβολής. Δόση: 7 γρ. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 
20 – 40 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική 
περίοδο: 2 (μεσοδιάστημα εφαρμογών 7 – 10 ημέρες).
ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ: Κευθόρρυγχος Ταξιανθίας (Ceuthorrhynchus picitarsis). 
Ψεκάστε μετά την πάροδο 8 – 10 ημερών από τις πρώτες συλλήψεις στις 
παγίδες. Δόση: 5 γρ. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20 – 40 λίτρα/στρέμμα. 
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2* (μεσοδιάστημα 
εφαρμογών 7 – 10 ημέρες).
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΜΠΙΖΕΛΙΑ (Χειμερινά και Ανοιξιάτικα, Αγρού): Όγκος 
ψεκαστικού υγρού: 20 – 40 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών 
ανά καλλιεργητική περίοδο: 2* (μεσοδιάστημα εφαρμογών 7 – 10 ημέρες). 
Α) Σιτόνα (Sitona lineatus), Θρίπας (Thrips angusticeps), Φυλλοφάγες 
Κάμπιες (Mythimna unipuncta), Κάμπια των μπιζελιών (Cydia nigricana)
(2). Ψεκάστε με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων προσβολής. Δόση: 
8 γρ. Β) Αφίδα των μπιζελιών (Acyrthosiphon Pisum)(3). Ψεκάστε με την 



εμφάνιση 30 αφίδων ανά φυτό. Δόση: 8 γρ. 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΥΤΛΑ: Φυλλορύκτης των τεύτλων 
(Pegomyia betae). Ψεκάστε με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων 
προσβολής. Δόση: 7 γρ. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20 – 60 λίτρα/στρέμμα. 
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2 (μεσοδιάστημα 
εφαρμογών 7 – 10 ημέρες).
ΣΠΑΡΑΓΓΙ: Αφίδες (Brachycorynella asparagi)(3). Ψεκάστε με την εμφάνιση 
των εντόμων. Δόση: 10 γρ. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 40 – 100 λίτρα/στρέμμα. 
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2.
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Αγρού και Θερμοκηπίου):  Δορυφόρος (Leptinotarsa 
decemlineata)(2). Ψεκάστε με την εμφάνιση των εντόμων. Δόση: 8 γρ. Όγκος 
ψεκαστικού υγρού: 40 – 100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών 
ανά καλλιεργητική περίοδο: 2 (μεσοδιάστημα εφαρμογών 7 – 10 ημέρες).
ΕΔΩΔΙΜΑ ΤΕΥΤΛΑ - ΠΑΝΤΖΑΡΙ: Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20 – 60 λίτρα/
στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2* 
(μεσοδιάστημα εφαρμογών 7 – 10 ημέρες). Α) Άλτης (Chaetocnema tibialis). 
Ψεκάστε με την εμφάνιση των εντόμων. Δόση: 5 γρ. Β) Μύγα των Τεύτλων 
(Pegomyia betae), Φυλλοφάγες κάμπιες (Cirphis unipuncta), Μαμέστρα 
(Mamestra brassicae), Κοφτοσκούληκα (Autographa gamma). Ψεκάστε με 
την εμφάνιση των εντόμων. Δόση: 7 γρ.
ΚΕΦΑΛΩΤΕΣ ΚΡΑΜΒΕΣ, ΦΥΛΛΩΔΕΙΣ ΚΡΑΜΒΕΣ (Aγρού) (Λάχανο, 
Λαχανάκι Βρυξελλών, Κινέζικο Λάχανο, Κουνουπίδι, Μπρόκολο): Όγκος 
ψεκαστικού υγρού: 20 – 40 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική περίοδο: 2* (μεσοδιάστημα εφαρμογών 7 – 10 ημέρες). Α) 
Πλουτέλλα (Plutella xylostella)(2)* Πυραλίδα των σταυρανθών (Evergestis 
forficalis)(2)*, Πιερίδα (Pieris brassicae), Σκαθάρι (Athalia rosae). Ψεκάστε 
με την εμφάνιση των εντόμων. Δόση: 7 γρ. Β) Άλτης (Phyllotreta nemorum). 

Ψεκάστε με την εμφάνιση των εντόμων. Δόση: 5 γρ.
ΑΓΓΟΥΡΙ (Αγρού και Θερμοκηπίου): Φυλλοφάγες κάμπιες (Cirphis 
unipuncta), Μαμέστρα (Mamestra brassicae), Κοφτοσκούληκα (Autographa 
gamma). Κατά των φυλλοφάγων εντόμων και των εντόμων εδάφους, κάνετε 
εφαρμογές το βράδυ σε υγρό έδαφος κατά την έναρξη της προσβολής. Δόση: 
7 γρ. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 40 – 100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός 
εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2 (μεσοδιάστημα εφαρμογών 
7 – 10 ημέρες).
ΦΡΑΟΥΛΑ (Αγρού): Κάμπιες του εδάφους (Agrotis spp.), Τζιτζικάκι 
(Cicadella sp.)(3). Κατά των φυλλοφάγων εντόμων και των εντόμων 
εδάφους, κάνετε εφαρμογές το βράδυ σε υγρό έδαφος κατά την έναρξη της 
προσβολής. Δόση: 7 γρ. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 30 – 80 λίτρα/στρέμμα. 
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2* (μεσοδιάστημα 
εφαρμογών 7 – 10 ημέρες).
ΦΑΣΟΛΙ (Αγρού): Πυραλίδα (Ostrinia nubilalis). Κατά των φυλλοφάγων 
εντόμων και των εντόμων εδάφους, κάνετε εφαρμογές το βράδυ σε υγρό 
έδαφος κατά την έναρξη της προσβολής. Δόση: 8 γρ. Όγκος ψεκαστικού 
υγρού: 20 – 40 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική περίοδο: 2.
ΜΑΡΟΥΛΙ, ΠΙΚΡΑΛΙΔΑ, ΣΚΑΡΟΛΑ ΣΓΟΥΡΗ (Αγρού και Θερμοκηπίου): 
Φυλλοφάγες κάμπιες (Cirphis unipuncta), Μαμέστρα (Mamestra brassicae), 
Κοφτοσκούληκα (Autographa gamma), Κάμπιες εδάφους (Agrotis 
spp.). Κατά των φυλλοφάγων εντόμων και των εντόμων εδάφους, κάνετε 
εφαρμογές το βράδυ σε υγρό έδαφος κατά την έναρξη της προσβολής. Δόση: 
7 γρ. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 40 – 100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός 
εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2* (μεσοδιάστημα εφαρμογών 
7 – 10 ημέρες).



ΠΕΠΟΝΙ (Αγρού και Θερμοκηπίου): Όγκος ψεκαστικού υγρού: 
40 – 100 λίτρα/στρέμμα. Α) Φυλλοφάγες κάμπιες (Cirphis unipuncta), 
Μαμέστρα (Mamestra brassicae), Κοφτοσκούληκα (Autographa gamma)
(2). Κατά των φυλλοφάγων εντόμων και των εντόμων εδάφους, κάνετε 
εφαρμογές το βράδυ σε υγρό έδαφος κατά την έναρξη της προσβολής. 
Δόση: 7 γρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2* 
(μεσοδιάστημα εφαρμογών 21 ημέρες). Β) Πυραλίδα (Diaphania hylianata). 
Κατά των φυλλοφάγων εντόμων και των εντόμων εδάφους, κάνετε 
εφαρμογές το βράδυ σε υγρό έδαφος κατά την έναρξη της προσβολής. Δόση: 
20 γρ. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1*.
ΛΥΚΟΤΡΙΒΟΛΟ (Αγρού και Θερμοκηπίου): Κάμπιες εδάφους (Agrotis 
spp.). Κατά των φυλλοφάγων εντόμων και των εντόμων εδάφους, κάνετε 
εφαρμογές το βράδυ σε υγρό έδαφος κατά την έναρξη της προσβολής. Δόση: 
7 γρ. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 40 – 100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός 
εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2 (μεσοδιάστημα εφαρμογών 
7 – 10 ημέρες).
ΠΑΤΑΤΑ: Δορυφόρος (Leptinotarsa decemlineata)(2). Κατά των φυλλοφάγων 
εντόμων και των εντόμων εδάφους, κάνετε εφαρμογές το βράδυ σε υγρό 
έδαφος κατά την έναρξη της προσβολής. Δόση: 8 γρ. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 
20 – 40 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική 
περίοδο: 2 (μεσοδιάστημα εφαρμογών 21 ημέρες).
ΜΠΙΖΕΛΙ για κονσερβοποίηση (Αγρού): Όγκος ψεκαστικού υγρού: 
20 – 40 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική 
περίοδο: 2* (μεσοδιάστημα εφαρμογών 7 – 10 ημέρες). Α) Σιτόνα (Sitona 
lineatus)(2), Θρίπας (Thrips angusticeps)(3), Φυλλοφάγες Κάμπιες 
(Mythimna unipuncta), Κάμπια των μπιζελιών (Cydia nigricana). Ψεκάστε με 
την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων προσβολής. Δόση: 8 γρ. Β) Αφίδα 

των μπιζελιών (Acyrthosiphon pisum). Ψεκάστε με την εμφάνιση 30 αφίδων 
ανά φυτό. Δόση: 8 γρ.
ΤΟΜΑΤΑ (Αγρού και Θερμοκηπίου): Όγκος ψεκαστικού υγρού: 
40 – 100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική 
περίοδο: 2* (μεσοδιάστημα εφαρμογών 7 – 10 ημέρες). Α) Άλτης (Epitix 
sp.). Ψεκάστε με την εμφάνιση των εντόμων. Δόση: 5 γρ. Β) Τζιτζικάκι 
(Hauptridia marioccana)(3). Ψεκάστε με την εμφάνιση των εντόμων. Δόση: 7 
γρ. Γ) Κάμπιες εδάφους (Agrotis spp.). Κατά των νυχτόβιων φυλλοφάγων 
εντόμων και των εντόμων εδάφους, κάνετε εφαρμογές το βράδυ σε υγρό 
έδαφος κατά την έναρξη της προσβολής. Δόση: 7 γρ.
ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ: Όγκος ψεκαστικού 
υγρού: 40 – 100 λίτρα/στρέμμα. Α) Έντομα της ταξιανθίας (Apion sp., 
Bruchidius sp., Bruchophagus sp., Bruchus brachialis, Tychius sp). Δόση: 20 γρ. 
Β) Φυλλοφάγα έντομα (Apion sp., Colaspidema sp., Phytonomus sp., Tipula 
sp.). Δόση: 10 γρ. Γ) Αφίδες (Acyrthosiphon pisium, Myzus persicae), Σιτόνα 
(Sitona lineatus), Κάμπιες (Cydia nigricana), Δόση: 8 γρ.
ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ: Όγκος ψεκαστικού υγρού: 40 – 100 λίτρα/
στρέμμα. Α) Κάμπιες (Plutella maculipennis, Prodenia litura, Agrotis spp. 
κ.α.), Κολεόπτερα που προσβάλουν τα φυτά σε αναπτυγμένο στάδιο: 
Αγρότιδες (Agriotes spp.), Δορυφόρος (Leptinotarsa decemlineata), 
Μηλολόνθη (Melolontha melolontha), Ζάβρος (Zabros tenebrionides), Αφίδες 
(Myzus persicae, Acyrthosiphon sp.), Δόση: 8 γρ. Β) Θρίπες (Thrips tabaci, 
Frankliniella occidentalis). Δόση: 33 γρ. Γ) Κολεόπτερα που προσβάλουν 
τα νεαρά φυτά (Sitona spp., Chaetocnema tibialis, Chaetocnema conccina 
κ.α.). Δόση: 5 γρ.
ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΡΩΣΤΩΔΩΝ ΦΥΤΩΝ: Αφίδες (Sitobion avenae, 
Rhopalosiphum padi). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 40 – 100 λίτρα/στρέμμα. 
Δόση: 7 γρ.



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
*Συστήνεται να μην υπερβαίνετε για τις καλλιέργειες αυτές τη δόση των 
3 γραμ./καλλιέργεια ή 30 γραμ./στρέμμα σε καλλιέργειες σπαραγγιών, 
φράουλας και αμπελιού.
(1)Για χρήση σε σκαθάρια, επιβεβαιώστε με τον σύμβουλο γεωπόνο το επίπεδο 
ευαισθησίας του εντόμου αυτού σε πυρεθρινοειδή.
(2)Εγκεκριμένη χρήση κατά την περίοδο της ανθοφορίας απουσία μελισσών.
(3)Εγκεκριμένη χρήση κατά την περίοδο παραγωγής εκκρίσεων απουσία 
μελισσών.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: 
Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας χρησιμοποιείται πάντα το 
σκεύασμα με βάση τις οδηγίες χρήσης του και εναλλάσσεται με εντομοκτόνα 
με διαφορετικό τρόπο δράσης.
▪ Μην ψεκάζετε σε περίπτωση που πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή.
▪ Το καλοκαίρι, σε υψηλές θερμοκρασίες (>25°C), πραγματοποιήστε 

ψεκασμούς νωρίς το πρωί ή το βράδυ.
▪ Να μην εφαρμόζεται σε καλλιέργειες γογγυλοκράμβης.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες 
και δόσεις.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ 
ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ: 6 ώρες στον αγρό και 8 ώρες στο θερμοκήπιο.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:
Αμπέλι (Επιτραπέζιο και Οινοποιήσιμο), Κεφαλωτές κράμβες, Φυλλώδεις 
κράμβες, Λάχανο, Κουνουπίδι, Κτηνοτροφικά Μπιζέλια (Χειμερινά και 
Ανοιξιάτικα), Μπιζέλι για κονσερβοποίηση: 14 ημέρες. 
Σιτάρι, Τριτικάλε, Σίκαλη: 35 ημέρες. 
Κριθάρι, Βρώμη: 42 ημέρες. 
Ελαιοκράμβη: 49 ημέρες. 
Πατάτα, Λινάρι, Εδώδιμα Τεύτλα – Παντζάρι, Κτηνοτροφικά και Βιομηχανικά 
Τεύτλα: 21 ημέρες.
Σπαράγγι: Δεν ορίζεται.
Φράουλα, Τομάτα, Μελιτζάνα, Αγγούρι: 3 ημέρες.
Φασόλι, Μαρούλι, Σκαρόλα σγουρή, Πικραλίδα, Λυκοτρίβολο, Πεπόνι: 
7 ημέρες.
Σποροπαραγωγή: Δεν ορίζεται.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: --

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το δοχείο 
του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε 
αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με 
το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Καθαρίστε τον ψεκαστήρα 
αμέσως μετά την εφαρμογή, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση 
με κατάλληλο εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος 
τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν 
προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, 
εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ – ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: 
Αποθηκευμένο στην αρχική κλειστή συσκευασία, σε δροσερό, καλά 
αεριζόμενο χώρο, μακριά από θερμότητα, υγρασία, άμεσο ηλιακό φως, 
παραμένει σταθερό για 4 χρόνια.




