
∆ΙΑΧΥΤΗΡΕΣ ΕΛΕΓΧOΜΕΝΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ 

ΦΕΡOΜOΝΩΝ (CONTROLLED - RELEASE

 DISPENSER) (VP)

Αριθµός Αδείας
∆ιάθεσης στην Αγορά:  9076

Ηµ/νία χορήγησης:  09-08-2016

Εγγυηµένη σύνθεση:Κάτοχος της άδειας:
CBC (Europe) Srl., Via E. Majorana, 2, 

20834 Nova Milanese (MB) – Ιταλία

Παρασκευαστής σκευάσµατος:
Shin�Etsu Chemical Co., Ltd., 6-1 Ohtemachi,

2-chome Chiyoda-ku,Tokyo, 100-0004, Ιαπωνία

Τρόπος εφαρµογής: Oι διαχυτήρες ISONET Τ αναρτώνται οµοιόµορφα στο θερµοκήπιο σε 
σύρµατα πάνω από το επίπεδο του εδάφους.

Κατηγορία και τρόπος δράσης: ∆ιαχυτήρες ελεγχόµενης απελευθέρωσης φεροµόνης  για 
την καταπολέµηση της Tuta absoluta µε την µέθοδο της παρεµπόδισης της σύζευξης σε 
τοµάτα, πιπεριά και µελιτζάνα θερµοκηπίου. Η φεροµόνη προσελκύει τα αρσενικά ακµαία 
άτοµα του εντόµου-στόχου παρεµποδίζοντας έτσι τη σύζευξη. Το προϊόν επιδρά µόνο στα 
αρσενικά ακµαία άτοµα και δεν έχει καµία επίδραση στα θηλυκά ακµαία, τα αυγά ή τις 
προνύµφες.

Oδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος: Oι 
χρησιµοποιηµένοι διαχυτήρες µαζί µε τα κενά µέσα συσκευασίας αφού καταστραφούν 
προηγουµένως µε τρύπηµα, για τη διασφάλιση της µη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε 
σηµεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το 
σκεύασµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Βασική προϋπόθεση για την 
επίτευξη καλού αποτελέσµατος είναι να υπάρχουν χαµηλοί πληθυσµοί εντόµων στο 
θερµοκήπιο. Στις περιπτώσεις µεσαίων και υψηλών πληθυσµών συνίσταται η εφαρµογή 
εγκεκριµένου εντοµοκτόνου για τη καταπολέµηση της πρώτης γενεάς και την µείωση του 
πληθυσµού του εντόµου. Η χρήση εντοµοκτόνων δεν επηρεάζει τη λειτουργία των 
διαχυτήρων. Γονιµοποιηµένα θηλυκά που προέρχονται από γειτονικά θερµοκήπια µπορεί να 
προκαλούν ζηµιές γι’ αυτό θα πρέπει να γίνονται περιοδικοί έλεγχοι πληθυσµού για να 
αποφασιστεί εάν χρειαστεί επέµβαση µε εντοµοκτόνο. 

Παρατηρήσεις: 
(1)  O αριθµός διαχυτήρων /στρέµµα είναι ανάλογα µε την έκταση του θερµοκηπίου, τη δοµή της     
      καλλιέργειας και την πίεση της προσβολής.
(2)  Στην περίµετρο του θερµοκηπίου διπλασιάστε τον αριθµό διαχυτήρων  
(3)  Η διάρκεια δράσης των διαχυτήρων  είναι 110 (άνοιξη-καλοκαίρι) -160 (φθινόπωρο-χειµώνα)  
       ηµέρες, ανάλογα µε την µέση  θερµοκρασία µέσα στο  θερµοκήπιο.
(4) Τοποθετήστε φεροµονικές παγίδες παρακολούθησης (monitoring) στο εσωτερικό του  
θερµοκηπίου (τουλάχιστον 2 παγίδες/θερµοκήπιο). Oι παγίδες θα πρέπει να τοποθετούνται σε 
ύψος 50 εκ – 1 µέτρο από το έδαφος και να ελέγχονται οι συλλήψεις τουλάχιστον δυο
φορές την εβδοµάδα.

Προφυλάξεις:
Φυλάσσεται κλειδωµένο. Μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν 
χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια και προστατευτική 
ενδυµασία. Μη χειρίζεστε άλλους τύπους φεροµονών πριν και µετά την εφαρµογή, χωρίς να 
πλύνετε καλά τα χέρια σας πρώτα.

Μην ρυπαίνετε το νερό µε το σκεύασµα ή τη συσκευασία του.

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

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο: 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤO ∆ΕΡΜΑ: Πλύνετε µε άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν 
παρατηρηθεί ερεθισµός του δέρµατος: Συµβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Σε 
περίπτωση επαφής µε τα µάτια: ξεπλύνετε µε άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική βοήθεια. 
Αντίδοτο: ∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρµόστε συµπτωµατική θεραπεία. 
Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: (210) 77.93.777

TOΜΑΤΑ
ΠΙΠΕΡΙΑ
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ 
θερµοκηπίου

Tuta absoluta 80 – 100 
(1)(2)

1

Τρόπος και 
χρόνος εφαρµογής

Τοποθετείστε
οµοιόµορφα τους 
διαχυτήρες µέσα στο
θερµοκήπιο, πριν την
µεταφύτευση 

Φυτοτοξικότητα: ∆εν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώµενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρµογής.

Περιεχόµενο:

100 διαχυτήρες / φάκελο

500 διαχυτήρες / φάκελο

Μίγµα (E,Z,Z)-3,8,11-Tetradecatrien-1-yl 

acetate + (E,Z)-3,8-Tetradecadien-1-yl

acetate:  46,8  mg καθαρής ουσίας / ανά

διαχυτήρα που ισοδυναµούν µε 60mg 

τεχνικά καθαρής ουσίας ανά διαχυτήρα

Περιεχόµενο σε αδρανές υπόστρωµα.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσµατος: 
∆ιατηρείται στην αρχική απαραβίαστη κλειστή συσκευασία του, σε θερµοκρασίες
όχι µεγαλύτερες των 5  C. Σε αυτές τις συνθήκες παραµένει σταθερό για δύο 
(2) χρόνια από την ηµεροµηνία παρασκευής του.

Αριθµός παρτίδας/ ηµεροµηνία Παρασκευής: βλ. επί της συσκευασίας

ΠΡOΣOΧΗ
Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος. 
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, 
µε µακροχρόνιες επιπτώσεις


