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Αρ. Παρτίδας: Ως άνω μέρος 
συσκευασίας
Ημ. Παραγωγής: Ως άνω μέ-
ρος συσκευασίας
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ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
• Μην ψεκάζετε πάνω σε τρό-
φιμα. • Μην ψεκάζετε πάνω 
σε ζώα, αλλά στις επιφάνει-
ες. • Αποφύγετε την παρατε-
ταμένη εισπνοή σταγονιδίων 
του σκευάσματος ή του ψε-
καστικού υγρού ή την επαφή 
με το δέρμα, τα μάτια, τη μύ-
τη και το στόμα κατά τον ψε-
κασμό. • Μην πιάνετε τις ψε-
κασμένες επιφάνειες και ιδί-
ως τα παιδιά.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - 
ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Συμβουλευτείτε / Επισκεφτεί-
τε γιατρό εάν αισθανθείτε 
αδιαθεσία.
Σε περίπτωση κατάπο-
σης: Ζητήστε αμέσως ιατρι-
κή συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με 
το δέρμα: Πλυθείτε καλά με 
άφθονο νερό και σαπούνι. 
Σε περίπτωση επαφής με 
τα μάτια: Πλύντε τα αμέσως 
με άφθονο νερό για τουλά-
χιστον 15 λεπτά και ζητήστε 
ιατρική συμβουλή.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗ-
ΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Ψεκασμός των προς απεντόμωση επιφανειών, σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες 
χρήσης.
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ – ΔΟΣΕΙΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ: Για Προνύμφες κουνουπιών 
(Aedes spp., Anopheles spp., Culex spp.), εφαρμόστε δόση 3,3-6,6 κ.εκ. ανά 100 τετρ. 
μέτρα. Το ύψος της δόσης είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής. Εφαρμόστε με 
ψεκασμό της επιφάνειας του νερού. Αν χρησιμοποιηθεί χειροκίνητος ψεκαστήρας, χρη-
σιμοποιήστε 10 λίτρα ψεκαστικού διαλύματος ανά 100 τετρ. μέτρα επιφάνειας. Αν χρη-
σιμοποιηθεί ψεκαστικό πίεσης, χρησιμοποιήστε 2 λίτρα ψεκαστικού διαλύματος ανά 
100 τετρ. μέτρα επιφάνειας.
ΚΛΕΙΣΤΑ ΥΔΑΤΙΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Νερά βόθρων, Υπόνομοι): Για Προνύμφες κου-
νουπιών (Aedes spp., Anopheles spp., Culex spp.), εφαρμόστε δόση 0,7 κ.εκ. ανά 100 
λίτρα ψεκαστικού υγρού. Εφαρμόστε το προϊόν στην επιφάνεια του νερού με ψεκασμό 
ή διάλυση, έχοντας κάνει από πριν το υδατικό διάλυμα.
ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΝΕΡΟΥ (μικρές ή μεγάλες λακκούβες) ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ 
ΣΤΙΣ ΠΑΡΟΧΘΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ: Για Προνύμφες κουνουπιών 
(Aedes spp., Anopheles spp., Culex spp.), εφαρμόστε δόση 3,3-6,6 κ.εκ. ανά 100 τετρ. 
μέτρα. Το ύψος της δόσης είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής. Εφαρμόστε με 
ψεκασμό της επιφάνειας του νερού. Αν χρησιμοποιηθεί χειροκίνητος ψεκαστήρας, χρη-
σιμοποιήστε 10 λίτρα ψεκαστικού διαλύματος ανά 100 τετρ. μέτρα επιφάνειας. Αν χρη-
σιμοποιηθεί ψεκαστικό πίεσης, χρησιμοποιήστε 2 λίτρα ψεκαστικού διαλύματος ανά 
100 τετρ. μέτρα επιφάνειας.
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: Για Προνύμφες μυγών (Musca domestica, 
Stomoxys calcitraus, Haematobia irritans), εφαρμόστε δόση 33-66 κ.εκ. ανά 10 τετρ. 
μέτρα επιφάνειας. Το ύψος της δόσης είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής. 
Εφαρμόστε ψεκασμό των επιφανειών με 2 λίτρα ψεκαστικού διαλύματος ανά 10 τετρ. 
μέτρα ή ψεκασμό της κοπριάς και επανάληψη κάθε 3-6 εβδομάδες.
ΟΡΥΖΩΝΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΚΛΥΣΗ: Για Προνύμφες κουνουπιών (Aedes spp., Anopheles 
spp., Culex spp.), εφαρμόστε δόση 35 κ.εκ. ανά 100 λίτρα νερού ανά στρέμμα. Εφαρ-
μόστε με ψεκασμό της επιφάνειας του νερού από εδάφους, με μεσοδιάστημα εφαρμο-
γών 15 ημέρες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: τρεις 
(3). Τελευταία ασφαλής επέμβαση: 79 ημέρες πριν από τη συγκομιδή και όχι αργό-
τερα από την 31η Ιουλίου.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το ψεκαστικό δοχείο 
μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος, ανα-
δεύουμε και υπό συνεχή ανάδευση, προσθέτουμε το υπόλοιπο του νερού.
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Το DU-DIM 15 SC δεν έχει ακμαιοκτόνο δράση και δεν υπάρ-
χουν διαθέσιμα στοιχεία για το συνδυασμό του με ακμαιοκτόνα.
ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: --
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά μέσα συ-
σκευασίας (φιάλες) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξε-
πλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού τρυπηθούν προηγουμένως για 
τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανα-
κύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Στην 
αρχική του κλειστή συσκευασία, διατηρείται σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια, 
όταν αποθηκεύεται σε δροσερό και ξηρό μέρος.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ: Επιτρέπεται η πώλησή του μόνο από καταστήματα εμπο-
ρίας γεωργικών φαρμάκων και χορηγείται μόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια απεντο-
μώσεων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Du-Dim® 15 SC

Πυκνό Εναιώρημα (SC)
Εγγυημένη σύνθεση:  
 Βοηθητικές ουσίες 84,2% β/β

Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση προνυμφών 
ιπτάμενων εντόμων (μυγών και κουνουπιών) που δρα 

ως ρυθμιστής ανάπτυξης.

• Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατετα-
μένη ή επανειλημμένη έκθεση. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους ορ-
γανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Περιέχει 1,2-βενζισοθει-
αζόλ-3(2Η)-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. • Για 
να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το πε-
ριβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. • Εάν ζητήσετε ιατρι-
κή συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την 
ετικέτα. • Μην αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων/εκνεφώματα. 
• Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προ-
ϊόν. • Συμβουλευτείτε / Επισκεφτείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθε-
σία. • Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας: 12467/7-3-2006

Περιεχόμενο: 5 λίτρα 
ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΟ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ
ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: CHEMTURA NETHERLANDS B.V., Ολλανδία.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ:  
CHEMTURA EUROPE LTD GREEK BRANCH, Σαλαμίνος 10, 54625 Θεσσαλονίκη.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: REA INDUSTRIAL CHIMICA S.R.L., Ιταλία.
ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Λ.Μεσογείων 449, 153 43 Αγία Παρασκευή, τηλ.: 210-6860130, www.basf-agro.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ


