Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο. Καταπολεμά
έντομα εδάφους.
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ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ MAKΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
Να φοράτε προστατευτικά γάντια και προστατευτικά ενδύματα.
Φοράτε κατάλληλα γάντια και προστατευτική ενδυμασία κατά την ανάμειξη/φόρτωση και κατά
την εφαρμογή.
Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:
Τα κενά συσκευασίας, μαζί με τα κουτιά, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη
διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή
ανάκτηση ενέργειας.
Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας
με φυτική κάλυψη 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για τις εξής καλλιέργειες: καπνός, σόγια,
ελαιοκράμβη, καρότο, φυλλώδη και ριζωματώδη και καρποφόρα λαχανικά και 5 μέτρων για το
βαμβάκι.
Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε
τις οδηγίες χρήσης.
Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:
Σε περίπτωση έκθεσης ή αδιαθεσίας, καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
Σε περίπτωση εισπνοής, εάν ο παθών έχει δύσπνοια, μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα και
αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την
ετικέτα.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Πλύνετε
με άφθονο νερό και σαπούνι.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.
Tηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΛΕΜΠΡΟΝ:
Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο. Καταπολεμά έντομα εδάφους. Παρεμποδίζει τη λειτουργία των διαύλων ιόντων νατρίου (sodium channel modulator) προκαλώντας παρατεταμένο άνοιγμα αυτών,
που οδηγεί σε υπερευαισθησία του νευρικού συστήματος, διακοπή της διατροφής, παράλυση και
τελικά το θάνατο του εντόμου. Δρα δι� επαφής
μέσω της απορρόφησής του από την επιδερμίδα,
αλλά έχει και κάποια δράση διά του στομάχου.
Δεν είναι διασυστηματικό αλλά έχει δράση με
ατμούς. Έχει γρήγορη αρχική δράση (knockdown
effect) και αρκετή υπολειμματική διάρκεια. Επιπλέον, λόγω των ατμών που δημιουργούνται στην
εδαφική ζώνη, τα έντομα απομακρύνονται και
δεν πλησιάζουν τα φυτά στη γραμμή εφαρμογής.
TΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Εφαρμόζεται με διανομέα κοκκωδών που προσαρμόζεται στην σπαρτική-φυτευτική μηχανή και
ακολουθεί ενσωμάτωση (σε βάθος 3-5 εκ.). Μετά
την εφαρμογή του πρέπει να γίνεται προσπάθεια
για την πλήρη ενσωμάτωση των κόκκων που έπεσαν στα άκρα του χωραφιού.
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-TΡΟΠΟΣ ΚΑΙ
ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ: Έντομα εδάφους: Σιδηροσκούληκα, Ατομάρια, Άλτης, Σύμφυλα, Τιπουλίδα. Δόση: 1200-1500 γρ./στρέμμα. Κατά τη σπορά με
εφαρμογή επί των γραμμών και ενσωμάτωση.
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ-ΓΛΥΚΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ-ΣΟΡΓΟ: Σιδηροσκούληκα, Αγροτίδα ή καραφατμέ, Διαβρώτικα, Υλέμυια, Σύμφυλα, Τιπουλίδα. Δόση: 12001500 γρ./στρέμμα. Κατά τη σπορά με εφαρμογή
επί των γραμμών και ενσωμάτωση. ΗΛΙΑΝΘΟΣΣΟΓΙΑ: Σιδηροσκούληκα, Αγροτίδα ή καραφατμέ, Υλέμυια, Άλτης. Δόση: 1200-1500 γρ./
στρέμμα. Κατά τη σπορά με εφαρμογή επί των
γραμμών και ενσωμάτωση. ΒΑΜΒΑΚΙ: Σιδηροσκούληκα, Αγροτίδα ή καραφατμέ, Υλέμυια, Άλτης. Δόση: 1000-1500 γρ./στρέμμα. Κατά τη
σπορά με εφαρμογή επί των γραμμών και ενσωμάτωση. ΚΑΡΟΤΟ (Υ): Σιδηροσκούληκα, Αγροτίδα ή καραφατμέ, Υλέμυια, Άλτης, Τιπουλίδα, Καροτόμυγα. Δόση: 1000-1500 γρ./στρέμμα. Κατά
τη σπορά με εφαρμογή επί των γραμμών και ενσωμάτωση. ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Υ) (Τομάτα-ΜελιτζάναΠεπόνι-Καρπούζι-Λάχανο-Κουνουπίδι-ΣέλινοΜάραθος-Άλλα Σαλατικά υπαίθρου [Λυκοτρίβολο-/Γαιοκάρδαμο-Κάρδαμο-Ρόκα-Κόκκινο
Σινάπι]-Νεαρά φύλλα και μίσχοι των καλλιεργειών [συμπεριλαμβανομένης της κράμβης]
που συγκομίζονται μέχρι το στάδιο του 8ου
πραγματικού φύλλου-Γογγύλι-Γουλί-Φασόλι με
λοβό-Μπιζέλι με λοβό): Σιδηροσκούληκα, Αγροτίδα ή καραφατμέ, Υλέμυια, Άλτης, Μηλολόνθη,
Τιπουλίδα, Σαρανταποδαρούσα, Καροτόμυγα,
Ceutorhynchus pleurostigma. Δόση: 1500-2000
γρ./στρέμμα. Κατά τη σπορά με εφαρμογή επί
των γραμμών και ενσωμάτωση. ΚΑΠΝΟΣ: Σιδηροσκούληκα, Αγροτίδα ή Καραφατμέ, Τιπουλίδα.
Δόση: 1200-1500 γρ./ στρέμμα. Κατά τη σπορά
με εφαρμογή επί των γραμμών και ενσωμάτωση.
ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ: Χρήσεις ήσσονος σημασίας:
Κευθόρρυγχος*, Άλτης*, Σκαθάρι της γύρης*. Δόση: 1200-1500 γρ./ στρέμμα. Κατά τη σπορά με
εφαρμογή επί των γραμμών και ενσωμάτωση.
Mέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική
περίοδο: Μία (1) εφαρμογή.
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Παρατηρήσεις:
Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο του αναμενόμενου επιπέδου προσβολής και του ιστορικού
της περιοχής.
*Για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας: Δεν έχει
τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει
γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια της ελαιοκράμβης
από τη χρήση του σκευάσματος. Για την εν λόγω
χρήση ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη
για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

Συµπυκνωµένο
GR
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ
Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ
ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή
ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:
Το σκεύασμα περιέχει tefluthrin, που ανήκει
στην ομάδα 3 κατά IRAC.
Διαχείριση ανθεκτικότητας: Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται εναλλαγή
σκευασμάτων που δεν ανήκουν στην ίδια ομάδα. Ειδικότερα για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των προνυμφών του εντόμου Diabrotica
virgifera στον αραβόσιτο, λόγω της μειωμένης
κινητικότητας που εμφανίζουν, συνιστάται η
εφαρμογή της αμειψισποράς ως ακολούθως:
α) 1:2 (δηλαδή στα 2 χρόνια καλλιέργειας ενός
αγρού, το ένα έτος να καλλιεργείται με αραβόσιτο). Εκτός του αραβοσίτου προτείνονται οι
εαρινές καλλιέργειες όπως το βαμβάκι, η ελαιοκράμβη, ο βίκος, τα τεύτλα, η πατάτα ή τα χειμερινά σιτηρά ή β) 1:3 (δηλαδή στα 3 χρόνια
καλλιέργειας ενός αγρού, το ένα έτος να καλλιεργείται με αραβόσιτο). Εκτός του αραβοσίτου
προτείνεται η καλλιέργεια της μηδικής, ή άλλα
φυτά όπως της παραγράφου 2α). Στο πρόγραμμα αμειψισποράς να αποφεύγεται η καλλιέργεια της σόγιας, διότι υπάρχουν στοιχεία ότι
στην αμειψισπορά αραβόσιτου/σόγιας το έντομο αυτό έχει προσαρμοστεί και ωοθετεί στα φυτά της σόγιας (γιατί είναι συνήθως ανθισμένα όταν πετούν τα ακμαία).

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο. Καταπολεμά
έντομα εδάφους.
Εγγυημένη Σύνθεση
• Τefluthrin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 99,5% β/β

Πεδίο Εφαρμογής
Ζαχαρότευτλα, Καλαμπόκι, Γλυκό Καλαμπόκι, Σόργο,
Ηλίανθος, Σόγια, Βαμβάκι, Καρότο (Υ), Λαχανικά (Υ),
Καπνός, Ελαιοκράμβη.
Σημαντικές Πληροφορίες
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες
Α.Α.Δ.Α.: 14694/10.04.2019
Κάτοχος της ΆδειαςΥπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι,
Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559
Αριθμός Παρτίδας και ημερομηνία παραγωγής:
ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
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Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με
μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:
Σε περίπτωση επανεισόδου, οι εργαζόμενοι θα
πρέπει να φορούν κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:
Όλες οι καλλιέργειες του φάσματος δράσης:
Δεν ορίζεται λόγω του χρόνου εφαρμογής.
ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:
Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις αναγραφόμενες στην ετικέτα του προϊόντος οδηγίες χρήσης.

Σάρωση για χρήση

1
ΚΙΛΟ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
- ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:
Το σκεύασμα αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε μέρος δροσερό και
καλά αεριζόμενο, μακρυά από θερμότητα και
ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες, το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

