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Spinetoram (σπινετοράμ) Εγγυημένη σύνθεση: 
Spinetoram:   25 %  β/β
Βοηθ. ουσίες: 69.9  %  β/β

Εντομοκτόνο επαφής και στομάχου
για την καταπολέμηση της Ψύλλας της Αχλαδιάς.

ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.  ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ.

Περιέχει spinetoram.

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Περιεχόμενο: 350 γρ. 

Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

ΠΡΟΣΟΧΗ
Α.Α.Δ.Α.:  14564/18-5-2016 έως18-9-2016

®™ Trademark of the Dow Chemical company ("Dow") or an affiliated company of Dow

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:  Το DELEGATE 250 WG δρα δια της επαφής και της κατάποσης. Η 
δράση του λαμβάνει χώρα μέσω του νευρικού μηχανισμού στοχεύοντας στα σημεία σύναψης των υποδοχέων 
της nicotinic acetylcholine (nAChRs). Τα συμπτώματα εμφανίζονται πολύ γρήγορα και ο θάνατος των εντόμων 
προκαλείται μέσα σε λίγες ώρες. Το DELEGATE 250 WG έχει διελασματική κίνηση στους φυτικούς ιστούς.
 ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:  
ΑΧΛΑΔΙΑ: Για την καταπολέμηση της Ψύλλας. Δόση: 25-40 γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (max 30-40 
γρ./στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-120 λίτρα/ στρέμμα.  Εφαρμογή στις νέες εκκολαπτόμενες 

ης ηςνύμφες της 2  και 3  γενεάς και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις.
 Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλ. περίοδο / Μεσοδιάστημα εφαρμογών :  2 /28.
Παρατηρήσεις: 
1. Δύο (2) εφαρμογές μετά την άνθηση. 
2. Συνιστάται συνδυασμός με παραφινικό λάδι (250 κ.εκ./ 100 lt ψ.υ.) για αύξηση της αποτελεσματικότητας. 
3. Συνιστάται πλήρης κάλυψη του φυλλώματος με το ψεκαστικό υγρό.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Εφαρμόζεται με ψεκασμό καλύψεως φυλλώματος. 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:   Η απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος προστίθεται σε 
λίγο νερό σε χωριστό δοχείο και ρίχνεται με συνεχή ανάδευση στο βυτίο. Απογεμίζουμε με νερό και 
συνεχίζουμε την ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού. Η συσκευασία ξεπλένεται 3 φορές και τα νερά 
ρίχνονται στο βυτίο. Χρησιμοποιούμε μόνο καθαρό νερό στο ψεκαστικό διάλυμα. 
Οδηγίες για χρήση σε IPM προγράμματα: Το DELEGATE 250 WG μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης. Σε εφαρμογές με DELEGATE 250 WG σε αχλαδιά, έχει σημειωθεί 
περιορισμένη και μικρής διάρκειας επίδραση σε ωφέλιμα και παρασιτοειδή μη στόχους. Οι εφαρμογές με 
DELEGATE 250 WG μπορεί να θέσουν σε μικρό κίνδυνο κάποια παρασιτοειδή υμενόπτερα, αλλά η επίδραση 
είναι παροδική. Μην το εφαρμόζετε όταν η δραστηριότητα των μελισσών είναι έντονη, κυρίως κατά τη διάρκεια 
των ζεστών ωρών της ημέρας.
Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί. -  Διαχείριση ανθεκτικότητας: 
 Χρησιμοποιείστε το σε πρόγραμμα ψεκασμού και εναλλάξτε το με άλλες δραστικές ουσίες με διαφορετικό 
τρόπο δράσης. Σε περίπτωση που το Spinosad χρησιμοποιείται στο πρόγραμμα ψεκασμού , ο συνολικός 
αριθμός ψεκασμών με δραστικές ουσίες της ομάδας spinosyns (Spinosad / Spinetoram) να μην ξεπερνάει τις 
τρεις (3) ανά καλλιεργητική περίοδο. 
Εφαρμόστε στο κατάλληλο στάδιο ανάπτυξης των εντόμων ή ακολουθείστε το σύστημα προειδοποιήσεων.
Αν είναι δυνατό, χρησιμοποιείστε και άλλες μεθόδους ολοκληρωμένης διαχείρισης (καλλιεργητικές ή 
βιολογικές) για τον έλεγχο των εντόμων.
Μη μειώνετε τις δόσεις του DELEGATE 250 WG όταν το χρησιμοποιείτε σε συνδυασμό με άλλα σκευάσματα.
ΧΡΟΝΙΚO ΔIAΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Να μην εισέρχεστε στον αγρό μέχρι να 
στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα όταν εφαρμόζεται 
σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.
ΤΕΛΕΥΤAIΑ ΕΠEΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (σε ημέρες): Αχλαδιά: 7

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:  •Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το 
προϊόν. •Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. •Μην το χρησιμοποιήσετε πριν 
διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης. •Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής 
προστασίας όταν απαιτείται. •Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης, συμβουλευτείτε/ 
επισκεφθείτε γιατρό. •Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.  
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ: 
Γενικές πληροφορίες: Μη δίνετε υγρά και μην προκαλείτε εμετό, εάν ο παθών έχει σπασμούς 
ή είναι αναίσθητος.
Σε περίπτωση κατάποσης: να μην προκληθεί εμετός. Καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε του 
την ετικέτα. Η απόφαση για το εάν θα προκληθεί ή όχι εμετός θα ληφθεί από το γιατρό.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για 15-20 λεπτά. 
Αφαιρέστε τους φακούς επαφής μετά από 5 λεπτά και συνεχίστε το ξέπλυμα. Ζητείστε ιατρική 
συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε αμέσως καλά με άφθονο νερό και σαπούνι για 
15-20 λεπτά. Βγάλτε τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό και πλύνετέ τα 
πριν τα ξαναφορέσετε.
Σε περίπτωση εισπνοής:  Μετακινήστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Συμβουλευτείτε γιατρό.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777   

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: 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 προφυλάξεις όταν καθαρίζετε το ψεκαστικό μηχάνημα. Μην 
καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό και μη ρίχνετε τα νερά του καθαρισμού κοντά σε υδάτινους 
πόρους.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:   Τα κενά συσκευασίας 
ξεπλένονται υπό πίεση 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. Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται σε 
υψικαμίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του. 
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: -
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:    
Αποθηκεύστε το προϊόν σε δροσερό, ξηρό, καλά αεριζόμενο μέρος στην αρχική του συσκευασία. 
Προστατεύστε το από υπερβολική ζέστη και κρύο. Μην το αποθηκεύετε κοντά σε τρόφιμα, ποτά ή 
ζωοτροφές. Κάτω από αυτές τις συνθήκες το προϊόν θα παραμείνει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον,

ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.
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Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:  

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.                                

Λ. Μεσογείων 335, 153 10, Χαλάνδρι,

Τηλ: 2106726381, Αθήνα 


