ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν
χρησιμοποιείτε
αυτό
το προϊόν.
φοράτε
προστατευτικά
γάντια. Διάθεση
περιεχομένου
/ περιέκτη
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
Μακριά
από Να
παιδιά.
Φυλάσσεται
κλειδωμένο.
Μην τρώτε,
πίνετε ή καπνίζετε
σύμφωνα
με την εθνικήαυτό
νομοθεσία.
όταν χρησιμοποιείτε
το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια. Διάθεση περιεχομένου /
ΠΡΩTΕΣ
ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
ΣΟΒΑΡΩΝ Ή ΕΜΕΝΟΥΣΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ,
περιέκτη ΒΟΗΘΕΙΕΣ
σύμφωνα με- τους
τοπικούςΣΕκαιΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
Εθνικούς Κανονισμούς.
ΚΑΛΕΣΤΕ
Ή ΑΜΕΣΗ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΕ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ.
Επαφή
με τα μάτια:
Ξεπλύνετε άμεσα
με άφθονο
ΠΡΩTΕΣ ΓΙΑΤΡΟ
ΒΟΗΘΕΙΕΣ
- ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΣΟΒΑΡΩΝ
Ή ΕΜΕΝΟΥΣΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ,
νερό, επίσης και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Εάν μετά το πλύσιμο ο ερεθισμός
ΚΑΛΕΣΤΕ ΓΙΑΤΡΟ Ή ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ. Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε άμεσα με
επιμένει, ζητείστε ιατρική συμβουλή. Σε επαφή με το δέρμα: Απομακρύνετε τα βρεγμένα ρούχα και
άφθονο νερό,
επίσηςμεκαι
κάτω από
τα βλέφαρα,
τουλάχιστονεισπνοής:
15 λεπτά.ΣεΕάν
μετά το πλύσιμο
παπούτσια.
Πλυθείτε
άφθονο
σαπούνι
και νερό. για
Σε περίπτωση
περίπτωση
έκθεσης
ο ερεθισμός
επιμένει, ζητείστε
ιατρική
συμβουλή.
επαφή με υγρού
το δέρμα:
Απομακρύνετε
σε
υψηλές συγκεντρώσεις
προϊόντος
ή ατμών,
φλόγαςΣε
ή ψεκαστικού
απομακρύνετε
άμεσα τα
το
βρεγμένααπό
ρούχα
και παπούτσια.
μετον
άφθονο
καιτον
νερό.
Σε περίπτωση
παθόντα
την περιοχή
έκθεσης, Πλυθείτε
διατηρείστε
ζεστό σαπούνι
και αφήστε
να ξεκουραστεί.
Σε
εισπνοής: Σε
περίπτωσηΚαλέστε
έκθεσης
σε υψηλές
συγκεντρώσεις
προϊόντος
ή ατμών,
φλόγας
ή
περίπτωση
κατάποσης:
αμέσως
το ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ
ή καλέστε
αμέσως
γιατρό.
Υπάρχει
κίνδυνος
προϊόν
να εισέλθειάμεσα
στους το
πνεύμονες
περίπτωση
εμετού
μετά από
κατάποση.τον
Σε
ψεκαστικού
υγρού
απομακρύνετε
παθόντασεαπό
την περιοχή
έκθεσης,
διατηρείστε
αυτή
παθών
θα πρέπειΣεναπερίπτωση
εισαχθεί αμέσως
σε νοσοκομείο.
ΜΗN ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΕ
ζεστότηκαιπερίπτωση
αφήστε τονο να
ξεκουραστεί.
κατάποσης:
Καλέστε αμέσως
το ΚΕΝΤΡΟ
ΕΜΕΤΟ.
Προστασίαή για
τους αμέσως
παρέχοντας
πρώτες
βοήθειες:
Χρησιμοποιείτε
ατομικάστους
μέσα
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ
καλέστε
γιατρό.
Υπάρχει
κίνδυνος
προϊόν να εισέλθει
προστασίας.
Δεν
υπάρχει
ειδικό
αντίδοτο.
Ακολουθείστε
συμπτωματική
θεραπεία.
πνεύμονες σε περίπτωση εμετού μετά από κατάποση. Σε αυτή τη περίπτωση ο παθών θα πρέπει
ΤΗΛ.
ΚΕΝΤΡΟΥαμέσως
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:
210 77ΜΗN
93 777ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΕ ΕΜΕΤΟ. Προστασία για τους
να εισαχθεί
σε νοσοκομείο.
παρέχοντας πρώτες βοήθειες: Χρησιμοποιείτε ατομικά μέσα προστασίας. Δεν υπάρχει ειδικό
Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τον περιέκτη του.
αντίδοτο.
Ακολουθείστε
συμπτωματική
Για
να προστατέψετε
τους
υδρόβιους θεραπεία.
οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη από τα
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:
77 93εφαρμογές
777
επιφανειακά
ύδατα:
15 μέτρα σε 210
πρώιμες
σε μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, ελιά,
αμυγδαλιά, φιστικιά, καρυδιά, ροδιά και ακτινιδιά. Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Να μην
ρυπαίνετε
τα νερά
το προϊόν
περιέκτη του.
εφαρμόζεται κατάΜη
την
άνθηση/όταν
οι με
μέλισσες
είναιή τον
ενεργές/όταν
υπάρχουν ανθισμένα
Για να προστατέψετε
αφήσετε μιατου
αψέκαστη
ζώνηυγρού
από
ζιζάνια.
Μην εισέρχεσθετους
στηυδρόβιους
ψεκασθείσαοργανισμούς
περιοχή πριννα
οι εναποθέσεις
ψεκαστικού
έχουν
στεγνώσειύδατα:
τελείως.
να σε
αποφύγετε
κινδύνους για
την ανθρώπινη
υγεία και το
τα επιφανειακά
15Για
μέτρα
πρώιμες εφαρμογές
σε Μηλοειδή
και Πυρηνόκαρπα.
περιβάλλον
ακολουθείστε
οδηγίες
χρήσης.
Επικίνδυνο για τις μέλισσες.
Να μην
εφαρμόζεταιτιςκατά
την άνθηση/όταν
οι μέλισσες είναι
ενεργές/όταν
υπάρχουν
ανθισμένα
ζιζάνια. Μην εισέρχεσθε στη ψεκασθείσα περιοχή
Τρόπος
εφαρµογής:
Ψεκασμός
φυλλώματος.
πριν οι εναποθέσεις
ψεκαστικού
υγρού
έχουνδοχείο
στεγνώσει
τελείως.
Τρόπος παρασκευής
ψεκαστικούτου
υγρού:
Γεμίστε το
ψεκαστικό
με νερό
μέχρι την μέση και
Για να αποφύγετε
κινδύνους ποσότητα
για την ανθρώπινη
υγεία και
το περιβάλλον
προσθέσετε
την απαιτούμενη
του προϊόντος.
Συμπληρώστε
με ακολουθείστε
το υπόλοιπο τις
νερό
οδηγίες χρήσης.
συνεχίζοντας την ανάδευση.
Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Τα ψεκαστικά μηχανήματα εφαρμογής πρέπει να
Τρόπος
εφαρµογής: Ψεκασμός φυλλώματος.
ξεπλένονται με νερό και τα νερά του ξεπλύματος μπορούν να χρησιμοποιούνται για την επόμενη
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο με νερό μέχρι την
εφαρμογή.
μέση και προσθέσετε
την απαιτούμενη
ποσότητα
τουμέσα
προϊόντος.
Συμπληρώστε
με τοη
Προφυλάξεις
για τους χειριστές:
Χρησιμοποιείστε
ατομικά
προστασίας.
Να αποφεύγεται
υπόλοιπο προσώπων
νερό συνεχίζοντας
παρουσία
που δεν την
είναιανάδευση.
απαραίτητα κατά την εφαρμογή του. Αποφύγετε όλους του
Καθαρισμός
ψεκαστικών
μηχανημάτων:
ψεκαστικάσπινθήρων
μηχανήματα
πρέπει
να
πιθανούς
τρόπους
ανάφλεξης
(κάπνισμα, Τα
δημιουργία
- εφαρμογής
φλόγας) στην
άμεσα
γειτνιάζουσα
του προϊόντος.
Μην αγγίζετε
ή περπατάτε
πάνω σε χυμένο για
προϊόν.
ξεπλένονται περιοχή
με νερόχειρισμού
και τα νερά
του ξεπλύματος
μπορούν
να χρησιμοποιούνται
την
Οδηγίες
για
την
ασφαλή
απόσυρση
του
φυτοπροστατευτικού
προϊόντος
και
της
επόμενη εφαρμογή.
συσκευασίας:
άδειοι
περιέκτες
(φιάλες, δοχεία)
θα πρέπει ναατομικά
ξεπλένονται
με νερό
υπό πίεση ήΝα
να
ΠροφυλάξειςΟιγια
τους
χειριστές:
Χρησιμοποιείστε
μέσα
προστασίας.
υφίστανται
τριπλό
ξέπλυμα (τα
νερά του που
ξεπλύματος
χρησιμοποιούνται
στο την
ψεκαστικό
διάλυμα).
αποφεύγεται
η παρουσία
προσώπων
δεν είναι
απαραίτητα κατά
εφαρμογή
του.
Στη
συνέχειαόλους
καταστρέφονται
με τρύπημα
γιαανάφλεξης
την διασφάλιση
ότι δεν θα
επαναχρησιμοποιηθούν
Αποφύγετε
του πιθανούς
τρόπους
(κάπνισμα,
δημιουργία
σπινθήρων για οποιοδήποτε σκοπό και συλλέγονται για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
φλόγας) στην άμεσα γειτνιάζουσα περιοχή χειρισμού του προϊόντος. Μην αγγίζετε η
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των
περπατάτε
σε χυμένο
προϊόν.
ζώων
στηνπάνω
καλλιέργεια
στην
οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην εισέρχεσθε στη
Οδηγίες
την ασφαλή
απόσυρση
φυτοπροστατευτικού
προϊόντος και της
ψεκασθείσαγια
περιοχή
πριν το ψεκαστικό
υγρό του
στεγνώσει
τελείως.
συσκευασίας:
Οι
άδειοι
περιέκτες
(φιάλες,
δοχεία) θα πρέπει να ξεπλένονται με νερό υπό
Τελευταία επέµβαση πριν τη συγκοµιδή:
Μη εφαρμόσημο.
πίεση
ή να υφίστανται
τριπλό ξέπλυμα
(τα νερά
ξεπλύματος
χρησιμοποιούνται
Συνδυαστικότητα:
Δεν συνιστάται
ο συνδυασμός
του μετου
άλλα
φυτοπροστατευτικά
προϊόντα. στο
ψεκαστικό διάλυμα).
καταστρέφονται
με της
τρύπημα
γιαόταν
την διασφάλιση
ότι στις
δεν
Φυτοτοξικότητα:
Δεν Στη
είναισυνέχεια
φυτοτοξικό
για τις συνθήκες
Ελλάδος
χρησιμοποιείται
συνιστώμενες
καλλιέργειες και για
σύμφωνα
με τις συνιστώμενες
Δεν αναμένονται
επιπτώσεις
θα επαναχρησιμοποιηθούν
οποιοδήποτε
σκοπό και δόσεις.
συλλέγονται
για ανακύκλωση
ή
σε
φυτά μηενέργειας.
στόχους. Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα, την περίοδο της ανθοφορίας, ή όταν
ανάκτηση
ηΣυνθήκες
θερμοκρασία
είναι πάνω από- 30°C
γιατί μπορεί
να εμφανιστούν
προβλήματα Το
φυτοτοξικότητας.
αποθήκευσης
Χρονική
σταθερότητα
σκευάσµατος:
SCORPION EC
Συνθήκες
- Χρονική
σταθερότητα
σκευάσµατος:
Το SCORPION
EC παραμένει
παραμένειαποθήκευσης
σταθερό για δύο
(2) χρόνια
από την ημερομηνία
παρασκευής
του, αποθηκευόμενο
σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, αποθηκευόμενο στην αρχική του
στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε εσωτερικούς αποθηκευτικούς χώρους.
κλειστή συσκευασία, σε εσωτερικούς αποθηκευτικούς χώρους.
Çìåñïìçíßá ðáñáóêåõÞò: ÂëÝðå åðß ôçò óõóêåõáóßáò.
Çìåñïìçíßá
ðáñáóêåõÞò:
ÂëÝðå
åðß ôçò óõóêåõáóßáò.
Áñ. Ðáñôßäáò:
ÂëÝðå åðß ôçò
óõóêåõáóßáò.
Áñ. Ðáñôßäáò: ÂëÝðå åðß ôçò óõóêåõáóßáò.

Παραφινικό ορυκτέλαιο

Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC)

Eγγυημένη σύνθεση: Paraffin oil 96,9% β/β, CAS No 64742-46-7
Βοηθητικές ουσίες 3,1% β/β

Εντομοκτόνο - Ακαρεοκτόνο ενάντια
σε τετράνυχους, κοκκοειδή και αφίδες
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ XΡΗΣΤΕΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ

• Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση

κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές
οδούς.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ : 1 ΛΙΤΡΟ
Επιτρέπεται η χρήση του στη βιολογική γεωργία
σύμφωνα με τους Καν. (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008.

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 14.624/17.10.2017
Παρασκευαστής σκευάσματος: TOTAL Fluides S.A.S. France.
Κάτοχος της άδειας - Υπέυθυνος για τη διάθεση στην αγορά Εργοστάσιο συσκευασίας - Διανομή:

Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 Mάνδρα Αττικής
Τηλ.: 210 5550431 • Fax: 210 5556100

www.ellagret.gr

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Έχει εντομοκτόνο και ακαρεοκτόνο δράση. Χρησιμοποιείται ενάντια
σε τετρανύχους,
αφίδες. Δρα
φυσικό τρόπο δημιουργώντας
ένα φιλμ
το οποίο
Κατηγορία
καικοκκοειδή
τρόπος καιδράσης:
Έχειμε εντομοκτόνο
και ακαρεοκτόνο
δράση.
προκαλεί ασφυξία των εντόμων στόχων (ακμαίων, προνυμφών και ωών).
Χρησιμοποιείται
ενάντια
σε
τετρανύχους,
κοκκοειδή
και
αφίδες.
Δρα
με
φυσικό
τρόπο
Καλλιέργειες - Στόχοι - Δόσεις - Χρόνος Εφαρµογής: ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Γκρέιπφρουτ, λεµονιά,
δημιουργώντας
ένα φιλμ
το οποίο
προκαλεί
των εντόμων
µανταρινιά, πορτοκαλιά,
φράπα):
Κόκκινη
ψώρα,ασφυξία
Ψευδόκοκκος,
Λεκάνιο,στόχων
Άσπρη (ακμαίων,
ψώρα, Μαύρη
προνυμφών
ωών). Τετράνυχοι, Αλευρώδεις. Δόση 1000-2000 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού
ψώρα, Άλλακαι
κοκκοειδή,
Καλλιέργειες
- ΣτόχοιΜπορεί
- Δόσεις
- Χρόνος Εφαρµογής:
(Γκρέιπφρουτ,
(1000-3000 κ.εκ./στρ.).
να εφαρµοσθεί
καθ' όλη τη ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ
διάρκεια του χρόνου.
Συνιστώνται 2
εφαρμογές
ανά 60 ημέρες
(μία χειμερινή
και μίαΚόκκινη
καλοκαιρινή).
Για Aleurothrixus
floccosus
μπορεί να
λεµονιά,
µανταρινιά,
πορτοκαλιά,
φράπα):
ψώρα,
Ψευδόκοκκος,
Λεκάνιο,
γίνει και μία
ακόμαΜαύρη
φθινοπωρινή
εφαρμογή
επίσης με 60 ημέρες
μεσοδιάστημα.
ΜΗΛΟΕΙΔΗ
(Μηλιά,
Άσπρη
ψώρα,
ψώρα,
Άλλα κοκκοειδή,
Τετράνυχοι,
Αλευρώδεις.
Δόση
Αχλαδιά): Ψώρα
Σαν λίτρα
Ζοζέ, ψεκ.
Παρλατόρια,
Βαµβακάδα,
Μυτιλόµορφη
ψώρα,
Σταχτιά ψώρα,
1000-2000
κ.εκ./100
υγρού (1000-3000
κ.εκ./στρ.).
Μπορεί
να εφαρµοσθεί
Φυλλοδέτες, Τετράνυχοι, Ψύλλα, Αφίδες, Ψευδόκοκκος*, Ψώρες*, Ματόψειρα*. Δόση 1000-2000
καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Συνιστώνται 2 εφαρμογές ανά 60 ημέρες (μία χειμερινή
κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (1000-3000 κ.εκ./στρ.). Μπορεί να εφαρµοστεί καθ' όλη τη διάρκεια του
και
μία καλοκαιρινή).
Aleurothrixus
μπορεί
να γίνει
καικαλοκαιρινή).
μία ακόμα φθινοπωρινή
χρόνου.
Συνιστώνται 2Για
εφαρμογές
ανά 60floccosus
ημέρες (μία
χειμερινή
και μία
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ
εφαρμογή
με 60ροδακινιά,
ημέρες μεσοδιάστημα.
ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά,
Σαν
(Βερικοκιά,επίσης
κερασιά,
νεκταρινιά, δαµασκηνιά):
Ψώρα Αχλαδιά):
Σαν Ζοζέ,Ψώρα
Βαµβακάδα,
Ζοζέ,
Παρλατόρια,
Βαµβακάδα,
Μυτιλόµορφη
ψώρα,
Σταχτιά
ψώρα, Φυλλοδέτες,
Σφαιρολεκάνιο,
Παρλατόρια,
Μυτιλόμορφη
ψώρα,
Αφίδες,
Φυλλοδέτες,
Ακάρεα. Δόση
1000-2000 κ.εκ./100
ψεκ. υγρού
Μπορείψεκ.
να εφαρµοσθεί
καθ' όλη τη
Τετράνυχοι,
Ψύλλα,λίτρα
Αφίδες.
Δόση (1000-3000
1000-2000 κ.εκ./στρ.).
κ.εκ./100 λίτρα
υγρού (1000-3000
διάρκεια τουΜπορεί
χρόνου.ναΣυνιστώνται
2 εφαρμογές
ανάτη60διάρκεια
ημέρες (μία
μία καλοκαιρινή).
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εφαρµοστεί
καθ' όλη
τουχειμερινή
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Συνιστώνται
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ΑΜΠΕΛΙ: Χειμερινά
του Κόκκινου
τετράνυχου,
Δόση 1800
κ.εκ./100 λίτρα ψεκ.
εφαρμογές
ανά 60 ωά
ημέρες
(μία χειμερινή
και Κοκκοειδή.
μία καλοκαιρινή).
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ
υγρού (1080 κ.εκ./στρ.). Εφαρμογή στα χειμερινά στάδια BBCH 00-11 της καλλιέργειας. Συνιστάται μία
(Βερικοκιά, κερασιά, ροδακινιά, νεκταρινιά, δαµασκηνιά): Ψώρα Σαν Ζοζέ, Βαµβακάδα,
εφαρμογή. ΕΛΙΑ*: Ακάρεα, Παρλατόρια, Λεκάνιο, Πολλίνια, Άσπρη ψώρα, Μυτιλόμορφη ψώρα,
Σφαιρολεκάνιο,
Παρλατόρια,
Μυτιλόμορφη
ψώρα,
Αφίδες,
Ακάρεα.
Ψώρες, Βαμβακάδα.
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κ.εκ./100 λίτρα
ψεκ. υγρού
(δυοΦυλλοδέτες,
εφαρμογές με 1000
κ.εκ./στρ.
Δόση
1000-2000
κ.εκ./100
λίτρα ψεκ.
υγρού
(1000-3000
κ.εκ./στρ.).
να εφαρµοσθεί
ή μια με
2000 κ.εκ./στρ.).
Εφαρμογή
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εμφάνιση
της προσβολής,
πρινΜπορεί
την άνθηση.
Συνιστώνται 1-2
καθ'
όλη τημε
διάρκεια
του χρόνου.
2 εφαρμογές
ανά
ημέρες
(μία χειμερινή
εφαρμογές
min μεσοδιάστημα
14 Συνιστώνται
ημέρες. ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ*:
Ψώρα
σαν60Ζοζέ,
Βαμβακάδα
ή Διάσπις,
Λεκάνιο,
Παρλατόρια,ΑΜΠΕΛΙ:
Μυτιλόμορφη
ψώρα,
Κηροπλάστης,
Ψώρες, Κίτρινος
τετράνυχος,
και
μία καλοκαιρινή).
Χειμερινά
ωά του
Κόκκινου τετράνυχου,
Κοκκοειδή.
Κόκκινος
Παραμορφωτικό
άκαρι,κ.εκ./στρ.).
Ακάρεα, Αφίδες,
Φυλλοδέτες.
Δόσηστάδια
1000-2000
Δόση
1800τετράνυχος,
κ.εκ./100 λίτρα
ψεκ. υγρού (1080
Εφαρμογή
στα χειμερινά
κ.εκ./100
λίτρα
υγρού (δυοΣυνιστάται
εφαρμογές μία
με 1000
κ.εκ./στρ. ή μία με 2000 κ.εκ./στρ.). Εφαρμογή με
BBCH
00-11
τηςψεκ.
καλλιέργειας.
εφαρμογή.
την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση. Συνιστώνται 1-2 εφαρμογές με min μεσόδιάστημα 2
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1)Να µη γίνεται εφαρµογή µε το σκεύασµα επί 30 ημέρες πριν ή µετά την
μέρες. ΦΙΣΤΙΚΙΑ*: Κίτρινος τετράνυχος, Λεκάνιο, Ψώρες, Ψύλλα, Κηροπλάστης. Δόση 1000-2000
εφαρµογή
θείου
θειασβεστίου.
2)Σταμεμηλοειδή
και ειδικά
να µην με
κ.εκ./100 λίτρα
ψεκ.ήυγρού
(δυο εφαρμογές
1000 κ.εκ./στρ.
ή μία μεστο
2000κρυστάλλι
κ.εκ./στρ.). Εφαρμογή
προηγείται
ή έπεται
εφαρμογή
captan,
folpet,Συνιστώνται
δινιτροενώσεων
σε διάστηµα
την εμφάνιση
της προσβολής,
πριν
την άνθηση.
1-2 εφαρμογές
με minτουλάχιστον
μεσοδιάστημα 2
1ημέρες.
εβδοµάδας.
ΡΟΔΙΑ*: Κίτρινος τετράνυχος, Κόκκινος τετράνυχος, Ακάρεα, Κοκκοειδή, Λεκάνιο,
Κηροπλάστης.
Δόσηυγρού
1000-2000
λίτρα
υγρού
(δυο εφαρμογές
κ.εκ./στρ. ή μία
Όγκος
ψεκαστικού
ανάκ.εκ./100
στρέμµα:
Για ψεκ.
αμπέλι
60 λίτρα
/ στρέμμα,με
για1000
τις υπόλοιπες
με 2000 κ.εκ./στρ.).
Εφαρμογή
με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση. Συνιστώνται 1-2
καλλιέργειες
100-150
λίτρα / στρέμμα.
εφαρμογές
με min μεσοδιάστημα
ημέρες. ΚΑΡΥΔΙΑ*:
Κόκκινος τετράνυχος,
τετράνυχος,
Ειδικές
συνθήκες
γεωργικές, 2φυτοϋγείας
ή περιβαντολλογικές
υπόΚίτρινος
τις οποίες
το
Ψώρα, Ψώραμπορεί
Σαν Ζοζέ,
Δόση 1000-2000
κ.εκ./100
λίτρα ψεκ. υγρού
εφαρμογές με
σκεύασμα
ναΑκάρεα.
χρησιμοποιηθεί
ή να
αποκλειστεί:
Π.χ (δυο
Διαχείριση
1000 κ.εκ./στρ. ή μία με 2000 κ.εκ./στρ.). Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση.
ανθεκτικότητας,
Οδηγίες μεγιαminχρήση
σε IPM 2προγράμματα
κ.λ.π.Κίτρινος
Να μη τετράνυχος,
γίνεται
Συνιστώνται 1-2 εφαρμογές
μεσοδιάστημα
ημέρες. ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ*:
ψεκασμός
αν η θερμοκρασία
είναιή Διάσπις,
κάτω από
5°C ή πάνωΔόση
από1000
30°C,κ.εκ./100
ή
Κόκκινος τετράνυχος,
Ψώρα Σανπεριβάλλοντος
Ζοζέ, Βαμβακάδα
Κηροπλάστης.
ηλίτρα
σχετική
είναι
κάτω από
Να μημε
γίνεται
εφαρμογή
δένδρα εξασθενημένα
ψεκ.υγρασία
υγρού (500
κ.εκ./στρ.).
Μία30%.
εφαρμογή
την εμφάνιση
τηςσε
προσβολής,
πριν την άνθηση.
λόγω
ασθενειών, ξηρασίας,
ξηρών
ανέμωνµεή το
πουσκεύασµα
έχουν υποστεί
υψηλήπριν
αζωτούχο
λίπανση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1)Να µη γίνεται
εφαρµογή
επί 30 ημέρες
ή µετά την
εφαρµογή
θείου ή θειασβεστίου.
2)Στα μηλοειδή
και ειδικά
στο κρυστάλλι
µην προηγείται
εφαρμογή
Χρονικό
διάστημα ασφαλείας
μεταξύ
εφαρμογής
και τηςναπρόσβασης
τουή έπεται
ανθρώπου
captan,
folpet,
δινιτροενώσεων
σε
διάστηµα
τουλάχιστον
1
εβδοµάδας.
ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην
*Δεν έχει τεκμηριωθεί
η αποτελεσματικότητα
και δενυγρό
έχειστεγνώσει
γίνει έλεγχος
για ενδεχόμενες
εισέρχεσθε
στη ψεκασθείσα
περιοχή πριν το ψεκαστικό
τελείως.
αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες ελιά, αμυγδαλιά, φιστικιά, καρύδια, ροδιά και ακτινιδιά
Τελευταία
επέµβαση
πριν
τη
συγκοµιδή:
Μη
εφαρμόσημο.
καθώς και για την αποτελεσματικότητα κατά των εχθρών ήσσονος σημασίας από τη χρήση του
Συνδυαστικότητα:
συνιστάται
ο συνδυασμός
με άλλα
φυτοπροστατευτικά
σκευάσματος. Για τις Δεν
χρήσεις
αυτές ο κάτοχος
της άδειαςτου
δεν φέρει
ευθύνη
για πιθανές αποτυχίες
προϊόντα.
που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.
Φυτοτοξικότητα:
Δεν ανά
είναιστρέμµα:
φυτοτοξικό
τις /συνθήκες
Ελλάδος
όταν
Όγκος ψεκαστικού υγρού
Για αμπέλιγια60 λίτρα
στρέμμα, γιατης
ακτινιδιά
50 λίτρα/στρέμμα,
για τις υπόλοιπες καλλιέργειες
100-150καλλιέργειες
λίτρα / στρέμμα.
χρησιμοποιείται
στις συνιστώμενες
και σύμφωνα με τις συνιστώμενες δόσεις.
Ειδικές
συνθήκεςεπιπτώσεις
γεωργικές, σε
φυτοϋγείας
ή περιβαντολλογικές
υπό
τις οποίεςμετοτοσκεύασμα
μπορεί
Δεν
αναμένονται
φυτά μη στόχους.
Να μη γίνεται
εφαρμογή
σκεύασμα,
να χρησιμοποιηθεί
ή να αποκλειστεί:
Διαχείριση ανθεκτικότητας,
γιαμπορεί
χρήση να
σε IPM
την
περίοδο της ανθοφορίας,
ή όταν Π.χ
η θερμοκρασία
είναι πάνω απόΟδηγίες
30°C γιατί
προγράμματα κ.λ.π. Να μη γίνεται ψεκασμός αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από 5°C ή
εμφανιστούν προβλήματα φυτοτοξικότητας.
πάνω από 30°C, ή η σχετική υγρασία είναι κάτω από 30%. Να μη γίνεται εφαρμογή σε δένδρα
εξασθενημένα λόγω ασθενειών, ξηρασίας, ξηρών ανέμων ή που έχουν υποστεί υψηλή αζωτούχο λίπανση.

