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ΠΥΡΙΝΕΞ ΚΟΚΚΩ∆ΕΣ:
Οργανοφωσφορικό εντοµοκτόνο επαφής, στοµάχου και ατµών, για 
την καταπολέµηση µυζητικών και µασητικών εντόµων. ∆ρα αναστέλ- 
λοντας τη δράση της ακετυλ-χοληνεστεράσης.

TΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Εφαρµόζεται µε διανοµέα κοκκωδών που προσαρµόζεται στην σπαρ- 
τική-φυτευτική µηχανή και ακολουθεί ενσωµάτωση (σε βάθος 5-10 
εκ). Μετά την εφαρµογή του πρέπει να γίνεται προσπάθεια για την 
πλήρη ενσωµάτωση των κόκκων που έπεσαν στα άκρα του χωραφιού.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ-∆ΟΣΕΙΣ-TΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 
ΒΑΜΒΑΚΙ-ΠΑΤΑΤΑ-ΚΑΠΝΟΣ-ΗΛΙΑΝΘΟΣ-ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ: Έντοµα εδά- 
φους: Αγροτίδα ή καραφατµέ, Μηλολόνθη ή ασπροσκούληκο, Σιδηρο- 
σκούληκα, Υλέµυια ή πιτάκι ή πηδούλι, Ζάβρος, Χλώροπας, Κρεµµυ- 
δοφάγος. ∆όση: 800-1500 γρ./στρέµµα. Κατά τη σπορά µε εφαρµογή 
επί των γραµµών και ενσωµάτωση.
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ: Έντοµα εδάφους: Αγροτίδα ή καραφατµέ, Μηλολόνθη ή 
ασπροσκούληκο, Σιδηροσκούληκα, Υλέµυια ή πιτάκι ή πηδούλι, Ζά- 
βρος, Χλώροπας, Κρεµµυδοφάγος. ∆όση: 800-1500 γρ./στρέµµα.     
α) Κατά τη σπορά µε εφαρµογή επί των γραµµών και ενσωµάτωση,   
β) Κατά τη σπορά ή φύτευση µε εφαρµογή επί των γραµµών και εν- 
σωµάτωση. ∆ιαβρώτικα. ∆όση: 1500 γρ./στρέµµα. Κατά τη σπορά ή 
φύτευση µε εφαρµογή επί των γραµµών και ενσωµάτωση.
ΦΡΑΟΥΛΑ: Έντοµα εδάφους: Αγροτίδα ή καραφατµέ, Μηλολόνθη ή 
ασπροσκούληκο, Σιδηροσκούληκα, Υλέµυια ή πιτάκι ή πηδούλι, Ζά- 
βρος, Χλώροπας, Κρεµµυδοφάγος. ∆όση: 800-1440 γρ./στρέµµα. Κα- 
τά τη σπορά ή φύτευση µε εφαρµογή επί των γραµµών και ενσωµά- 
τωση.
ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Υ) (Τοµάτα-Πιπεριά-Μελιτζάνα-Αγγούρι-Κολοκύθι-Πεπό- 
νι-Καρπούζι): Έντοµα εδάφους: Αγροτίδα ή καραφατµέ, Μηλολόνθη ή 
ασπροσκούληκο, Σιδηροσκούληκα, Υλέµυια ή πιτάκι ή πηδούλι, Ζά- 
βρος, Χλώροπας, Κρεµµυδοφάγος. ∆όση: 800-1500 γρ./στρέµµα. Κα- 
τά τη σπορά ή φύτευση µε εφαρµογή επί των γραµµών και ενσωµά- 
τωση.

Mέγιστος αριθµός εφαρµογών/ καλλιεργητική περίοδο:
Μία (1) εφαρµογή.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η Ή ΠΡΙΝ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ:
Όλες οι καλλιέργειες: ∆εν ορίζεται λόγω του χρόνου εφαρµογής.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:
∆εν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώµενες χρήσεις και δόσεις εφαρµο- 
γής.

ΣΥΝ∆ΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:
∆ε συνδυάζεται µε άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ή µε λιπάσµα- 
τα.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗ- 
ΚΕΥΣΗΣ - 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 παραµένει σταθερό για δύο (2) 
χρόνια τουλάχιστον.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙ∆ΩΜΕΝΟ ΚΑΙ MAKΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙ∆ΙΑ

Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/εκνεφώµατα.
Να µην έρθει σε επαφή µε τα µάτια, µε το δέρµα ή µε τα ρούχα.
Πλύνετε σχολαστικά τα χέρια µετά τον χειρισµό.
Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν.
Να φοράτε προστατευτικά γάντια και προστατευτικά ενδύµατα.
Φοράτε κατάλληλη ολόσωµη φόρµα, γάντια και µάσκα µε φίλτρο κατά την 
ανάµειξη/φόρτωση και την εφαρµογή.
Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια µετά την εφαρµογή, φοράτε µα- 
κρυµάνικο πουκάµισο και µακρύ παντελόνι.
∆ιάθεση του περιεχοµένου/περιέκτη σε εγκεκριµένες εγκαταστάσεις διάθεσης 
αποβλήτων σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:
Τα κενά µέσα συσκευασίας, µαζί µε τα κουτιά, αφού καταστραφούν προη- 
γουµένως µε σκίσιµο, για τη διασφάλιση της µη περαιτέρω χρήσης, εναπο- 
τίθενται 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 µια αψέκαστη 
ζώνη προστασίας 5 µέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.
Για να προστατέψετε πουλιά και άγρια ζώα, το προϊόν πρέπει να καλυφθεί 
πλήρως από το έδαφος. Βεβαιωθείτε πως το προϊόν έχει καλυφθεί πλήρως 
στις άκρες των αυλακιών.
∆ελτίο δεδοµένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλ- 
λον, 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 προιόντος ή την ετικέττα.
Σε περίπτωση εισπνοής, εάν ο παθών έχει δύσπνοια, µεταφέρετε 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 ετικέττα. Μην προκαλέσετε εµετό.
Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, αφαιρέστε αµέσως όλα τα µολυσµένα 
ενδύµατα. Πλύνετε µε άφθονο νερό και σαπούνι. Μπορεί να προκαλέσει ερε- 
θισµό στο δέρµα, στα µάτια, στην αναπνευστική και στη γαστρεντερική οδό.
Αντίδοτο: ∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συµπτωµατική θεραπεία.
Tηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 2107793777
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Οργανοφωσφορικό εντοµοκτόνο επαφής, στοµάχου 
και ατµών, για την καταπολέµηση µυζητικών και 
µασητικών εντόµων.

Προορίζεται µόνο για επαγγελµατίες 
χρήστες

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 10 ΚΙΛΑ

Α.Α.∆.Α.: 14669/20.07.2018

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
Chlorpyrifos ............................5% β/β
Βοηθητικές ουσίες ..........94,87% β/β

Αριθµός Παρτίδας:

Ηµεροµηνία παραγωγής:
ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Chlorpyrifos (Xλωρπυριφός) 5%
Κοκκώδες (GR)

Pyrinex�

5GR
Chlorpyrifos (Xλωρπυριφός) 5%
Κοκκώδες (GR)

Pyrinex�

5GR

Κάτοχος της ΄Αδειας-Υπεύθυνος για την τελική 
διάθεση στην αγορά:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι
Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559
Θεσσαλονίκη: Τ.Θ. 1343, Τ.Κ. 57008 Ιωνία
Τηλ.: 2310784931-6, Φαξ: 2310780453
Εργοστάσιο: Οινόφυτα Βοιωτίας


