
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος (μέχρις απορροής). Ειδικά για την ευδεμί-
δα και κογχυλίδα στο αμπέλι, ο ψεκασμός να γίνεται στη ζώνη των τσαμπιών.
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
• Εσπεριδοειδή (Γκρέϊπ φρουτ, Λεμονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά, Κιτριά): Ανθοτρήτης (Prays citri). Δό-
ση: 75-100 γρ./100 λίτρα ψεκαστικό υγρό. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των τοπικών γεωργικών 
προειδοποιήσεων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, συστήνονται τα ακόλουθα: Ένας ψεκασμός στην 
αρχή της ανθοφορίας και εάν χρειασθεί δεύτερος μετά από 7-10 ημέρες. Όγκος ψεκαστικού υγρού 
ανά στρέμμα: 200-400 λίτρα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2 ανα 7-10 η-
μέρες. 
• Ακρόδρυα (Αμυγδαλιά, Φουντουκιά, Φιστικιά) - Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά) – Πυρηνόκαρπα (Ροδακι-
νιά, Κερασιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά): Ανάρσια (Anarsia lineatella), Φυλλοδέτες (Adoxophyes orana), 
Φυλλοφάγες κάμπιες, Υπονομευτές (Hyponomeuta sp.). Δόση: 75 γρ./100 λίτρα ψεκαστικό υγρό. Ψεκα-
σμός φυλλώματος. Ο πλέον κατάλληλος χρόνος εφαρμογής είναι με την παρουσία των νεογέννητων 
νεαρών προνυμφών της κάθε γενεάς των εντόμων, πράγμα που καθορίζεται από τις συστάσεις των γε-
ωργικών προειδοποιήσεων ή από τον παραγωγό με την χρήση παγίδων φερομόνης. Για τις φυλλοφά-
γες προνύμφες ειδικά, ο κατάλληλος χρόνος είναι με την παρουσία των νεογέννητων νεαρών προνυμ-
φών. Όγκος ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα: 150-250 λίτρα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ-
λιεργητική περίοδο: 2 με την εμφάνιση της κάθε γενιάς. 
• Αμπέλι: Ευδεμίδα (Lobesia botrana), Κογχυλίδα (Eupoecilia ambiguella), Προνύμφες φυλλώματος 
(Spodoptera sp.). Δόση: 75 - 100 γρ./100 λίτρα ψεκαστικό υγρό. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των το-
πικών γεωργικών προειδοποιήσεων. Γενικά ψεκασμοί συστήνονται μία εβδομάδα από την έναρξη πτή-
σεως της κάθε γενιάς του εντόμου. Επόμενοι ψεκασμοί αν είναι αναγκαίο, σε διαστήματα 7-10 ημε-
ρών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν γεωργικές προειδοποιήσεις συνιστώνται τα ακόλουθα, βάσει 
των φαινολογικών σταδίων της καλλιέργειας: ι) ένας ψεκασμός λίγο πριν την άνθηση, ιι) ένας ψεκα-
σμός κατά την γονιμοποίηση των ανθέων, ιιι) ένας ψεκασμός όταν οι ράγες έχουν μέγεθος μπιζελιού, 
και ιv) ένας ψεκασμός με την αλλαγή χρώματος των ραγών. Όγκος ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα: 
50-150 λίτρα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 4 ανα 7-10 ημέρες. 
• Εληά: Πυρηνοτρήτης (Prays oleae) (ανθόβια γενιά). Δόση: 50-100 γρ./100 λίτρα ψεκαστικό υγρό. Οι 
ψεκασμοί να ακολουθούν τις συστάσεις των τοπικών γεωργικών προειδοποιήσεων. Εάν δεν υπάρχουν 
να ακολουθηθούν τα επόμενα: Ψεκασμός όταν 5-25% των ανθέων έχουν ανοίξει. Ψεκάζουμε μόλις εμ-
φανισθούν τα πρώτα ανοικτά άνθη. Μετά 7-10 ημέρες μπορεί να γίνει και δεύτερος ψεκασμός εάν υ-
πάρχει μεγάλος πληθυσμός προνυμφών. Όγκος ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα: 150-300 λίτρα. Μέγι-
στος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3 ανα 7-10 ημέρες. 
• Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Λάχανο, Πράσο, Μαρούλι, Κουνουπίδι, Αγκινάρα, Μπάμια:  Πιερίδα 
(Pieris sp.), Προνύμφες φυλλώματος (Spodoptera sp.), Πράσινο σκουλήκι (Helicoverpa sp.). Δόση: 75-100 
γρ./100 λίτρα ψεκαστικό υγρό. Ψεκασμός με την εμφάνιση των νεογέννητων νεαρών προνυμφών. Ε-
πόμενος ψεκασμός εάν χρειασθεί μετά από 7-10 ημέρες. Όγκος ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα: 50-
150 λίτρα (τομάτα), 50-100 λίτρα (μελιτζάνα, πιπεριά, μπάμια), 100 λίτρα (λάχανο, κουνουπίδι, αγκινά-
ρα), 50-80 λίτρα (πράσο), 60-80 λίτρα (μαρούλι). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική πε-
ρίοδο: 2 ανα 7-10 ημέρες. 
• Βαμβάκι: Πράσινο σκουλήκι (Helicoverpa sp.), Ρόδινο σκουλήκι (Pectinophora gossypiella). Δόση:  
50-100 γρ./100 λίτρα ψεκαστικό υγρό. Ψεκασμός φυλλώματος ανάλογα με τις συστάσεις των τοπικών 
γεωργικών προειδοποιήσεων. Όγκος ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα: 50-80 λίτρα. Μέγιστος αριθμός 
εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3 ανα 7-10 ημέρες. 
• Αραβόσιτος: Πυραλίδα (Ostrinia nubilalis), Πράσινο σκουλήκι (Helicoverpa sp.), Σεζάμια (Sesamia sp.). 
Δόση: 75-100 γρ./100 λίτρα ψεκαστικό υγρό. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των νεαρών 
προνυμφών. Όγκος ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα: 50-100 λίτρα.  Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική περίοδο: 2 ανα 7-10 ημέρες. 
• Καπνός: Πράσινο σκουλήκι (Helicoverpa sp.). Δόση: 50-100 γρ./100 λίτρα ψεκαστικό υγρό. Πρώτος ψε-
κασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Δεύτερος και τρίτος ψεκασμός εάν χρειασθεί, 
σε διάστημα 7-10 ημερών. Όγκος ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα: 50-150 λίτρα. Μέγιστος αριθμός ε-
φαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3 ανα 7-10 ημέρες.
• Αποθηκευμένα προϊόντα: Εφέστια (Ephestia kuehniella). Δόση: 100 γρ./100 λίτρα ψεκαστικό υγρό. Ψε-
κασμός της επιφάνειας των αποθηκών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1. 
• Καλλωπιστικά: Φυλλοφάγες και ανθοφάγες προνύμφες (Spodoptera sp., Helicoverpa sp.). Δόση: 75-100 
γρ./100 λίτρα ψεκαστικό υγρό. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των νεογέννητων νεαρών 
προνυμφών. Επόμενος ψεκασμός, εάν χρειασθεί, 7-10 ημέρες αργότερα. Όγκος ψεκαστικού υγρού 
ανά στρέμμα: 200-300 λίτρα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2 ανα 7-10 η-
μέρες.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1.  Ψεκάστε μόλις φανούν οι νεαρές προνύμφες και παρατηρηθούν οι πρώτες ζημιές και επαναλάβετε 

κατά διαστήματα ώστε ο πληθυσμός να κρατηθεί χαμηλός.
2.  Χρειάζεται καλό λούσιμο όλης της φυλλικής επιφάνειας γιατί οι προνύμφες πρέπει να καταπιούν το 

σκεύασμα.
3.  Μην ψεκάζετε εάν αναμένεται βροχή. Εάν βρέξει (σε διάστημα 7-10 ημερών) μετά από ψεκασμό, τό-

τε αυτός πρέπει να επαναληφθεί.
4.  Έχει διαπιστωθεί ότι τα έντομα αναπτύσσουν ανθεκτικότητα σε προϊόντα που χρησιμοποιούνται συ-

νεχώς για την καταπολέμησή τους. Για να αποφευχθεί τέτοιου είδους ανάπτυξη ανθεκτικότητας συ-
νιστάται εναλλαγή δραστικών συστατικών με διαφορετικό τρόπο δράσης.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
•  Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά 

και ζωοτροφές. 
•  Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το 

χρησιμοποιείτε. 
«Για να αποφύγετε κινδύνους για την 
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακο-
λουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ :
Σε περίπτωση κατάποσης ξεπλύνετε το 
στόμα με νερό. Μην προκαλέσετε εμετό 
σε λιπόθυμα ή αναίσθητα άτομα. Καλέστε 
άμεσα έναν γιατρό.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλυθεί-
τε επιμελώς με νερό με τα βλέφαρα μονί-
μως ανοιχτά. Ζητήστε ιατρική βοήθεια αν 
εμφανιστεί ερεθισμός.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα αφαι-
ρέστε το μολυσμένο ρουχισμό και πλύνε-
τε αμέσως με νερό και σαπούνι.
Σε περίπτωση εισπνοής μεταφέρετε τον 
παθόντα στον καθαρό αέρα. Αν τα συ-
μπτώματα επιμένουν, ζητήστε ιατρική 
βοήθεια.

ΓΙΑΤΡΟΙ: Ακολουθείστε συμπτωματική 
θεραπεία. Η σκόνη μπορεί να είναι ερεθι-
στική για την αναπνευστική οδό και να 
προκαλέσει συμπτώματα βρογχίτιδας.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 
210 77 93 777 

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ 
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ

Aριθμός  Παρτίδας: Ως άνω μέρος  συσκευασίας
Hμερομηνία  Παραγωγής: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Hμερομηνία  Λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό 
στις καλλιέργειες που αναφέρονται στο φά-
σμα δράσης και για τις συνιστώμενες δόσεις 
εφαρμογής.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν συνδυάζεται με 
πολύ αλκαλικά και όξινα σκευάσματα όπως 
βορδιγάλειο πολτό και διαφυλλικά λιπάσμα-
τα.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙ-
ΔΗ: Δεν ορίζεται. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
μέχρι και την ημέρα της συγκομιδής.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ 
ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστι-
κού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. 
Προσθέτουμε στο ψεκαστικό την απαιτούμε-
νη ποσότητα σκευάσματος. Συμπληρώνουμε 
με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Αμέσως μετά 
την εφαρμογή αδειάστε τελείως το βυτίο 
εφαρμογής και ξεπλύνετε καλά με καθαρό 
νερό. Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρ-
μογής και μη ρίχνετε τα νερά του καθαρι-
σμού κοντά σε υδάτινους πόρους.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά συσκευασίας 
ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέ-
πλυμα (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 ανα-
κύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ 
– ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Στην αρχική 
του κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, σκι-
ερό και καλά αεριζόμενο, διατηρείται στα-
θερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία 
παρασκευής του.
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Bacillus thuringiensis subsp. aizawai  Βρέξιμοι κόκκοι (WG)
Εγγυημένη Σύνθεση:  Bacillus thuringiensis subsp. aizawai / strain ATCC SD-

1372, (ABTS-1857): 3% β/β ή 15000 IU/mg 
 Βοηθητικές ουσίες:  μέχρι 100% β/β

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας: 1798/26-3-1999

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ  ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Βιολογικό εντομοκτόνο στομάχου, 
με εκλεκτική δράση κατά προνυμφών λεπιδοπτέρων. 

Δρα δια καταπόσεως, μετά την οποία οι προνύμφες σταματούν να 
τρέφονται και πεθαίνουν σε μερικές ημέρες.

 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ
Περιεχόμενο: 500 γραμ.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S., Γαλλία.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ:  
BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Λ. Μεσογείων 449, 153 43 Αγία Παρασκευή, 
Τηλ.: 210-6860130, www.basf-agro.gr
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Α-Ζ Drying Inc., Η.Π.Α.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε., Σίνδος, Θεσ/νίκη.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: 

®Σήμα κατατεθέν Valent BioSciences Corporation, Η.Π.Α 
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