ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωµένο. • Mην τρώτε, πίνετε ή
καπνίζετε, όταν χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν • Μην αναπνέετε σταγονίδια • Να φοράτε
προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύµατα / µέσα ατοµικής προστασίας για τα µάτια /
πρόσωπο. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά µε νερό για αρκετά
λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να
ξεπλένετε • Συµβουλευθείτε / Επισκευθείτε γιατρό εάν αισθάνεστε αδιαθεσία • Μαζέψτε τη
χυµένη ποσότητα • ∆ιάθεση του περιέκτη σε σηµεία συγκέντρωσης των κενών συσκευασίας.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙ∆ΟΤΟ: Γενικά: Να έχετε διαθέσιµη, την συσκευασία, την ετικέτα ή το
MSDS του προϊόντος σε περίπτωση που απευθυνθείτε για βοήθεια στο γιατρό ή στο Κέντρο
∆ηλητηριάσεων. Επαφή µε τα µάτια: Ξεπλύνετε τα µάτια σας µε καθαρό νερό για µερικά λεπτά και
καλέστε αµέσως γιατρό. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής. Κατάποση: Μην προκαλέσετε εµετό.
Καλέστε γιατρό και δείξτε του την ετικέτα. Επαφή µε το δέρµα: Αφαιρέστε τα µολυσµένα ρούχα
και ξεπλύνετε καλά τα προσβεβληµένα µέρη του σώµατος µε νερό. Αν ο ερεθισµός επιµείνει
καλέστε γιατρό. Πλύνετε τα µολυσµένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε. Αναπνοή: Μετακινείστε τον
παθόντα σε καθαρό αέρα. ∆ιατηρήστε τον ζεστό και ξαπλωµένο. Καλέστε γιατρό ή το Κέντρο
∆ηλητηριάσεων.
ΑΝΤΙ∆ΟΤΟ: ∆εν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Ακολουθείστε συµπτωµατική θεραπεία. Να
αποφεύγεται η χορήγηση βαρβιτουρικών, βενζοδιαζεπινών και βαλπροικού οξέος. Σε περίπτωση
κατάποσης, να χορηγηθούν 2-3 ποτήρια νερό και να προκληθεί εµετός, µόνο εάν ο παθών έχει τις
αισθήσεις του, µε ερεθισµό του φάρυγγα. Περιέχει abamectin και Cyclohexanol.
Tηλέφωνο Κέντρου δηλητηριάσεων: (210) 77 93 777.
Μην µολύνετε το νερό µε το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να µην πλένετε τον εξοπλισµό
εφαρµογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισµούς και
τους οργανισµούς µη στόχους να εφαρµόζονται τα ακόλουθα µέτρα προστασίας: Για τις εφαρµογές
σε φυλλώδεις καλλιέργειες και κηπευτικά, να αφήνετε µίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 µέτρων.
Για τις εφαρµογές σε αµπέλι να αφήνετε αψέκαστη ζώνη 10 µέτρων ή εναλλακτικά αψέκαστη ζώνη
3 µέτρων σε συνδυασµό µε ακροφύσια χαµηλής διασποράς µε τα οποία επιτυγχάνεται µείωση κατά
90% της διασποράς του ψεκαστικού υγρού. Για τις εφαρµογές στα εσπεριδοειδή να αφήνετε
αψέκαστη ζώνη 20 µέτρων ή εναλλακτικά αψέκαστη ζώνη 10 µέτρων σε συνδυασµό µε
ακροφύσια χαµηλής διασποράς µε τα οποία επιτυγχάνεται µείωση κατά 75% της διασποράς του
ψεκαστικού υγρού. Για τις εφαρµογές στις λοιπές καλλιέργειες, να αφήνετε µιαν αψέκαστη ζώνη
προστασίας 30 µέτρων ή εναλλακτικά αψέκαστη ζώνη 15 µέτρων σε συνδυασµό µε ακροφύσια
χαµηλής διασποράς µε τα οποία επιτυγχάνεται µείωση κατά 90% της διασποράς του ψεκαστικού
υγρού. Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα µη στόχους να εφαρµόζονται τα ακόλουθα µέτρα
προστασίας: Για τις εφαρµογές σε εσπεριδοειδή να αφήνετε µια αψέκαστη ζώνη 15 µέτρων. Για τις
εφαρµογές σε φυλλώδεις καλλιέργειες και κηπευτικά να αφήσετε µιαν αψέκαστη ζώνη 5 µέτρων
από ακαλλιέργητες εκτάσεις. Πιθανώς επικίνδυνο για τις µέλισσες. Για να προστατέψετε τις
µέλισσες και άλλα έντοµα επικονίασης µην χρησιµοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την
ανθοφορία τους ή κατά την περίοδο ανθοφορίας των ζιζανίων. Μην χρησιµοποιείτε το προϊόν κατά
την περίοδο που οι µέλισσες συλλέγουν. Για την προστασία των µελισσών θα πρέπει οι
µελισσοκόµοι της περιοχής να ενηµερωθούν ώστε τα µελίσσια να αποµακρυνθούν από την περιοχή
για τουλάχιστον: 39 ώρες από την ώρα εφαρµογής στις καλλιέργειες εσπεριδοειδών, 43 ώρες από
την ώρα εφαρµογής στις καλλιέργειες τοµάτας υπαίθρου, 96 ώρες από την ώρα εφαρµογής στις
καλλιέργειες θερµοκηπίου για την εξαπόλυση βοµβίνων/µελισσών στα θερµοκήπια. “Φοράτε
κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία και γάντια κατά την ανάµιξη/φόρτωση και τον ψεκασµό”. “∆εν
θα πρέπει να εισέρχεστε στους αγρούς που έχουν ψεκαστεί πριν στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό. Σε
περίπτωση που εισέλθετε στον αγρό αµέσως µετά την εφαρµογή να φοράτε κατάλληλη
προστατευτική ενδυµασία”.
Φυτοτοξικότητα: ∆εν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριµένες καλλιέργειες και στις συνιστώµενες
δόσεις εφαρµογής. Στην αχλαδιά να αποφεύγεται ο συνδυασµός REVOLVER 1,8 EC µε λάδι, 14
ηµέρες πριν ή µετά την εφαρµογή του µυκητοκτόνου Captan.
Eιδικές συνθήκες γεωργικές, φυτουγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασµα µπορεί
να χρησιµοποιηθεί ή να αποκλειστεί: To σκεύασµα δεν θα πρέπει να χρησιµοποιείται σε εδώδιµες
καλλιέργειες θερµοκηπίου κατά τους χειµερινούς µήνες (Νοέµβριο-Φεβρουάριο), εξαιρούνται οι
καλλιέργειες της τοµάτας και της µελιτζάνας.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φ.π. και της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας
ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυµα (τα νερά του ξεπλύµατος ρίχνονται στο ψεκαστικό
δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουµένως µε τρύπηµα για τη διασφάλιση της µη
περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν όλα σε σηµεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση
ενέργειας.
Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσµατος: Παραµένει σταθερό για 2 χρόνια
τουλάχιστον εάν διατηρηθεί στην αρχική του κλειστή συσκευασία µακριά από φωτιά ή άλλες πηγές
θερµότητας σε ξηρό ή δροσερό χώρο.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ:
ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:

ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Abamectin (Aµπαµεκτίν) 1,8%
Γαλακτωµατοποιήσιµο υγρό (EC)
Εγγυηµένη σύνθεση: Abamectin 1,8% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 97,96% β/β (Περιέχει Cyclohexanol)

Εντοµοκτόνο – ακαρεοκτόνο στοµάχου και επαφής. Προκαλεί παράλυση
στα έντοµα µε αποτέλεσµα το θάνατό τους από ασιτία.
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙ∆ΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙ∆ΙΑ

• Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
• Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό.
• Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταµένη ή επανειληµµένη έκθεση.
• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.
• Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον,
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
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Κάτοχος της έγκρισης - Εργοστάσιο
συσκευασίας - ∆ιανοµή:

Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 Mάνδρα Αττικής
Τηλ.: 210 5550431 • Fax: 210 5556100
Θεσ/νίκη: 53 Ο.Τ., Γ’ Φάση, ΒΙ.ΠΕ.Θ. - Σίνδος
Τηλ.: 2310 795884 • Fax: 2310 796741
www.ellagret.gr

Tρόπος εφαρµογής: Ψεκασµός φυλλώµατος.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεµίστε το δοχείο του ψεκαστικού µε τη µισή ποσότητα
νερού και προσθέστε την απαραίτητη ποσότητα σκευάσµατος και όπου συνιστάται λαδιού
ανακατεύοντας. Συµπληρώστε το υπόλοιπο νερό ανακατεύοντας.
Φάσµα δράσης: Πεδίο εφαρµογής - Στόχοι - ∆όσεις (κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό) - Χρόνος
εφαρµογής: Καλλωπιστικά θερµοκηπίου (φυτά - βολβοί και βολβώδη ανθικά φυτά - δένδρα
θάµνοι και φυτώρια δασικών δένδρων): Για Τετράνυχο, Λυριόµυζα, Θρίπα, Ψύλλα µε δόση 75-100
κ.εκ. Ψεκασµός φυλλώµατος µε την έναρξη των προσβολών. Μηλιά, αχλαδιά, κυδωνιά: Για Ψύλλα,
Φυλλορύκτη, Θρίπα, Τετράνυχο, Πανόνυγχο, µε δόση 75 κ.εκ. Ψεκασµός φυλλώµατος πριν την
εκκόλαψη των αυγών σε µίγµα µε παραφινικό λάδι 0,25 - 0,3% ή άλλο προσκολλητικό. Οι µεγάλες
δόσεις να εφαρµόζονται για την αντιµετώπιση µεγάλων πληθυσµών [πριν την ανθοφορία (<BBCH
60) ή µετά την ανθοφορία (>BBCH 70)]. Ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά: Για Ψύλλα, Θρίπα,
Τετράνυχο, Πανόνυγχο, µε δόση 75-100 κ.εκ. Ψεκασµός φυλλώµατος πριν την εκκόλαψη των
αυγών σε µίγµα µε παραφινικό λάδι 0,25 - 0,3% ή άλλο προσκολλητικό. Οι µεγάλες δόσεις να
εφαρµόζονται για την αντιµετώπιση µεγάλων πληθυσµών (BBCH 69-89). Τοµάτα (Α/Θ) - Μελιτζάνα
(Α/Θ) - Πιπεριά (Α/Θ): Για Tετράνυχο, Λυριόµυζα, Θρίπα µε δόση 80-100 κ.εκ. Ψεκασµός
φυλλώµατος µε την εµφάνιση των πρώτων συµπτωµάτων (BBCH 12-89) (δεν θα πρέπει να
εφαρµόζεται κατά την ανθοφορία στον αγρό). Αγγούρι (Θ) - Κολοκύθι (Θ): Για Τετράνυχο,
Λυριόµυζα, Θρίπα µε δόση 80-100 κ.εκ. Ψεκασµός φυλλώµατος µε την εµφάνιση των πρώτων
συµπτωµάτων και των πρώτων ακαρέων. Οι µεγάλες δόσεις να εφαρµόζονται για την αντιµετώπιση
µεγάλων πληθυσµών (BBCH 10-89). Εσπεριδοειδή (πορτοκαλιά, λεµονιά, µανταρινιά): Για
Φυλλοκνίστη µε δόση 40 κ.εκ. και για Πανόνυγχο, Τετράνυχο µε δόση 75 κ.εκ. Ψεκασµός
φυλλώµατος µε την εµφάνιση των πρώτων συµπτωµάτων ή µε την εµφάνιση των ακάρεων στους
νεαρούς βλαστούς (όχι κατά την ανθοφορία) σε µίγµα µε παραφινικό λάδι 0,25 - 0,3% ή άλλο µη
ιοντικό προσκολλητικό) (BBCH 09-89). Αµπέλι: Για Άκαρι της αµπέλου και Τετράνυχο µε δόση
50-75 κ.εκ. Ψεκασµός φυλλώµατος µε την εµφάνιση της προσβολής. Οι µεγάλες δόσεις να
εφαρµόζονται για την αντιµετώπιση µεγάλων πληθυσµών (BBCH 13-79) (δεν θα πρέπει να
εφαρµόζεται κατά την ανθοφορία). Πεπόνι (Α) - Καρπούζι (Α): Για Τετράνυχο µε δόση 80-100 κ.εκ.
Ψεκασµός φυλλώµατος µε την εµφάνιση των πρώτων συµπτωµάτων και των πρώτων ακαρέων. Οι
µεγάλες δόσεις να εφαρµόζονται για την αντιµετώπιση µεγάλων πληθυσµών (BBCH 10-89) (δεν θα
πρέπει να εφαρµόζεται κατά την ανθοφορία στον αγρό). Πεπόνι (Θ) - Καρπούζι (Θ): Για Tετράνυχο,
Λυριόµυζα, Θρίπα µε δόση 80-100 κ.εκ. Ψεκασµός φυλλώµατος µε την εµφάνιση των πρώτων
συµπτωµάτων και των πρώτων ακαρέων. Οι µεγάλες δόσεις να εφαρµόζονται για την αντιµετώπιση
µεγάλων πληθυσµών (BBCH 10-89). Μαρούλι (Θ), Άνιθος (Θ): Για Θρίπα µε δόση 75-100 κ.εκ.
Ψεκασµός φυλλώµατος µε την εµφάνιση των πρώτων συµπτωµάτων και των πρώτων ακαρέων. Οι
µεγάλες δόσεις να εφαρµόζονται για την αντιµετώπιση µεγάλων πληθυσµών (BBCH 12-55).
Μαϊντανός (Θ): Για Θρίπα µε δόση 75-100 κ.εκ. και Τετράνυχο (χρήση ήσσονος σηµασίας) µε δόση
75-100 κ.εκ. Ψεκασµός φυλλώµατος µε την εµφανιση των πρώτων συµπτωµάτων και των πρώτων
ακάρεων. Οι µεγάλες δόσεις να εφαρµόζονται για την αντιµετώπιση µεγάλων πληθυσµών (BBCH
12-55). ∆αµάσκηνα: Για Τετράνυχο, Πανόνυγχο, µε δόση 75-100 κ.εκ. Ψεκασµός φυλλώµατος πριν
την εκκόλαψη των αυγών σε µίγµα µε παραφινικό λάδι 0,25 - 0,3% ή άλλο προσκολλητικό. Οι
µεγάλες δόσεις να εφαρµόζονται για την αντιµετώπιση µεγάλων πληθυσµών (BBCH 69-75).
Καρυδιά(3): Για Τετράνυχο, Πανόνυχγο µε δόση 75 κ.εκ. Ψεκασµός φυλλώµατος µε την εµφάνιση
της προσβολής [πριν την ανθοφορία (<BBCH 60) ή µετά την ανθοφορία (>BBCH 70)].
Μέγιστος αριθµός εφαρµογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Καλλωπιστικά θερµοκηπίου, Τοµάτα
(Α/Θ), Μελιτζάνα (Θ), Πιπεριά (Θ), Αγγούρι (Θ), Κολοκύθι (Θ), Μαρούλι (Θ), Μαϊντανός (Θ), Άνιθος
(Θ): Μέχρι 4 εφαρµογές µε µεσοδιάστηµα 7 ηµέρες. Μηλιά, αχλαδιά, κυδωνιά: Μέχρι 2 εφαρµογές
µε 7 ηµέρες µεσοδιάστηµα. Ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά: Μέχρι 2 εφαρµογές µε 14 ηµέρες
µεσοδιάστηµα. Εσπεριδοειδή: Μέχρι 3 εφαρµογές µε 10 ηµέρες µεσοδιάστηµα. Αµπέλι: Μέχρι 2
εφαρµογές µε 14-21 ηµέρες µεσοδιάστηµα. Μελιτζάνα (Α), Πιπεριά (Α), Πεπόνι (Α/Θ), Καρπούζι
(Α/Θ): Μέχρι 3 εφαρµογές µε µεσοδιάστηµα 7 ηµέρες. ∆αµασκηνιά, Καρυδιά: Μέχρι 1 εφαρµογή.
Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ): Eσπεριδοειδή, Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά: 100-150,
Καλλωπιστικά θερµοκηπίου, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, ∆αµασκηνιά, Καρυδιά: 100, Toµάτα
(Α/Θ), Μελιτζάνα (Α/Θ), Πιπεριά (Α/Θ), Αγγούρι (Θ), Κολοκύθι (Θ), Πεπόνι (Α/Θ), Καρπούζι (Α/Θ):
50 -120, Mαρούλι (Θ), Μαϊντανός (Θ), Άνιθος (Θ): 50, Αµπέλι: 50-100.
Παρατηρήσεις: 1. Το εγκεκριµένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο
Παραρτηµα II της παρούσας. 2. Υπεύθυνος σε σχέση µε τις αποτυχίες όσον αφορά την
αποτελεσµατικότητα του προϊόντος για τη χρήση ήσσονος σηµασίας (αντιµετώπιση του Τετράνυχου
σε µαϊντανό θερµοκηπίου), είναι το πρόσωπο που χρησιµοποιεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν. 3. Η
έγκριση στην καλλιέργεια της καρυδιάς ισχύει από τις 09/06/2016 σύµφωνα µε τον Κανονισµό
2075/2015.
Τελευταία επέµβαση πριν τη συγκοµιδή: Μήλα, αχλάδια, κυδώνια, αµπέλι: 28 ηµέρες.
Εσπεριδοειδή: 10 ηµέρες. Ροδάκινα, νεκταρίνια, βερίκοκα: 14 ηµέρες. Τοµάτα, µελιτζάνα, αγγούρι,
κολοκύθι, πιπεριά, πεπόνι, καρπούζι: 3 ηµέρες. Μαρούλι, µαϊντανός, άνιθος: 14 ηµέρες.
∆αµάσκηνα: 28 ηµέρες. Καρύδια: 60 ηµέρες. Ανθοκοµικά: ∆/Ο.

