
ΠΡΟΣΟΧΗ
 Ðïëý ôïîéêü ãéá ôïõò õäñüâéïõò 
ïñãáíéóìïýò ìå ìáêñï÷ñüíéåò åðéðôþóåéò.
 Ìðïñåß íá ðñïêáëÝóåé áëëåñãéêÞ äåñìáôéêÞ 
áíôßäñáóç.

ÐÑÏÖÕËÁÎÅÉÓ: ÖõëÜóóåôáé êëåéäùìÝíï ìáêñéÜ áðü ðáéäéÜ. ÅÜí æçôÞóåôå 
éáôñéêÞ óõìâïõëÞ, íá Ý÷åôå ìáæß óáò ôïí ðåñéÝêôç ôïõ ðñïúüíôïò Þ ôçí åôéêÝôá. 
Áðïöåýãåôå íá áíáðíÝåôå óêüíç / áíáèõìéÜóåéò / áÝñéá / óôáãïíßäéá / áôìïýò 
/ åêíåöþìáôá. Íá öïñÜôå ðñïóôáôåõôéêÜ ãÜíôéá / ðñïóôáôåõôéêÜ åíäýìáôá / 
ìÝóá áôïìéêÞò ðñïóôáóßáò ãéá ôá ìÜôéá / ðñüóùðï. Ìçí ôñþôå, ðßíåôå Þ 
êáðíßæåôå, üôáí ÷ñçóéìïðïéåßôå áõôü ôï ðñïúüí. Óå ðåñßðôùóç åðáöÞò ìå ôï 
äÝñìá: Ðëýíåôå ìå Üöèïíï óáðïýíé êáé íåñü. Íá áðïöåýãåôáé ç åëåõèÝñùóç 
óôï ðåñéâÜëëïí. ÌáæÝøôå ôç ÷õìÝíç ðïóüôçôá. Åðéêßíäõíï ãéá ôï õäÜôéíï 
ðåñéâÜëëïí. Ìç ñõðáßíåôå ôï íåñü ìå ôï ðñïúüí Þ ôç óõóêåõáóßá ôïõ. Ãéá íá 
áðïöýãåôå ôïõò êéíäýíïõò ãéá ôçí áíèñþðéíç õãåßá êáé ôï ðåñéâÜëëïí, 
áêïëïõèÞóôå ôéò ïäçãßåò ÷ñÞóçò.

Ôñüðïò åöáñìïãÞò: Ôï ðñïúüí åöáñìüæåôáé ìå øåêáóìü öõëëþìáôïò 
åîáóöáëßæïíôáò ðïëý êáëÞ êáé ïìïéüìïñöç êÜëõøç ôïõ öõëëþìáôïò.

Ôñüðïò ðáñáóêåõÞò øåêáóôéêïý õãñïý: Ãåìßæïõìå ôï äï÷åßï ôïõ øåêáóôéêïý
ìç÷áíÞìáôïò ìå íåñü êáôÜ 3/4 êáé ðñïóèÝôïõìå áíáäåýïíôáò ôçí 
óõíéóôþìåíç äüóç ôïõ óêåõÜóìáôïò. Óõìðëçñþíïõìå ìå ôï õðüëïéðï íåñü 
áíáäåýïíôáò óõíå÷þò.

Êáèáñéóìüò øåêáóôÞñá: Ôñéðëü îÝðëõìá.

Öõôïôïîéêüôçôá: Äåí åßíáé öõôïôïîéêü óôéò óõíéóôþìåíåò ÷ñÞóåéò êáé äüóåéò 
óôéò ÅëëçíéêÝò åäáöïêëéìáôïëïãéêÝò óõíèÞêåò.

ÅéäéêÝò óõíèÞêåò ãåùñãéêÝò, öõôïûãåßáò Þ ðåñéâáíôïëëïãéêÝò õðü ôéò 
ïðïßåò ôï óêåýáóìá ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß Þ íá áðïêëåéóôåß: ð.÷. 
Äéá÷åßñéóç áíèåêôéêüôçôáò, Ïäçãßåò ãéá ÷ñÞóç óå IPM ðñïãñÜììáôá ê.ë.ð.
ÐáñáôçñÞóåéò: Åßíáé ðñïôéìüôåñï ïé åöáñìïãÝò íá ãßíïíôáé ôï áðüãåõìá. Ç 
èåñìïêñáóßá ôïõ íåñïý ðñÝðåé íá åßíáé ìéêñüôåñç ôùí 25° C. Ôï øåêáóôéêü 
õãñü ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéçèåß åíôüò 8 ùñþí. Ôï ìßãìá ðñÝðåé íá áíáäåýåôáé 
êáôÜ ôçí åöáñìïãÞ ôïõ. Ìçí áöÞíåôå êáôÜëïéðá óôï øåêáóôéêü ìÝóï.

Ôåëåõôáßá åðÝìâáóç ðñéí ôç óõãêïìéäÞ: ÔïìÜôá èåñìïêçðßïõ: 3 çìÝñåò. 
ÔïìÜôá Õðáßèñïõ, Ëá÷áíÜêéá Âñõîåëëþí, Êïõíïõðßäé, Ìðñüêïëï, ËÜ÷áíï, 
ÊéíÝæéêá ËÜ÷áíá, Ãïããýëéá: 7 çìÝñåò. ÁìðÝëé, ÐáôÜôá, ÂáìâÜêé, Óåëéíüñéæá, 
ÌçäéêÞ: 14 çìÝñåò. ÓéôÜñé, ÊñéèÜñé: 21 çìÝñåò. ÅëáéïêñÜìâç: 28 çìÝñåò. Ãñáóßäé, 
ÊáëëùðéóôéêÜ: Ìç åöáñìüóéìï.

ÓõíèÞêåò áðïèÞêåõóçò – ×ñïíéêÞ óôáèåñüôçôá ôïõ óêåõÜóìáôïò: Íá 
áðïèçêåýåôáé êáëÜ êëåéóôü óôçí áñ÷éêÞ ôïõ óõóêåõáóßá, óå ÷þñï îçñü, 
äñïóåñü, êáëÜ áåñéæüìåíï êáé ðñïóôáôåõìÝíï áðü õãñáóßá. Óôéò ðáñáðÜíù 
óõíèÞêåò äéáôçñåßôáé óôáèåñü ãéá äýï (2) ÷ñüíéá.

ÐÑÙÔÅÓ ÂÏÇÈÅÉÅÓ - ÁÍÔÉÄÏÔÏ: Óå ðåñßðôùóç åéóðíïÞò: Áíáðíåýóáôå 
êáèáñü áÝñá. Óå ðåñßðôùóç åðáöÞò ìå ôï äÝñìá: ÁöáéñÝóáôå ôá ìïëõóìÝíá 
ñïý÷á êáé ðëýíåôå ôï äÝñìá ðïõ Ý÷åé Ýëèåé óå åðáöÞ, ìå Üöèïíï íåñü êáé 
óáðïýíé. Óå ðåñßðôùóç êáôÜðïóçò: ÌÇÍ ðñïêáëåßôå åìåôü. ÅÜí ç ðïóüôçôá 
åßíáé ìéêñÞ, (ü÷é ðåñéóóüôåñï áðü ìßá ìðïõêéÜ), îåðëýíåôå ôï óôüìá ìå íåñü êáé 
óõìâïõëåõôåßôå Ýíá ãéáôñü. Áí ôá óõìðôþìáôá áäéáèåóßáò åðéìÝíïõí æçôÞóôå 
éáôñéêÞ óõìâïõëÞ. ÅÜí ÷ñåéáóôåß, ìåôáöÝñåôå ôïí ðáèüíôá óå Ýíá ÊÝíôñï 
Õãåßáò êáé äåßîôå ôï äåëôßï äåäïìÝíùí áóöáëåßáò Þ ôçí åôéêÝôá áí åßíáé 
äõíáôüí. Óå ðåñßðôùóç åðáöÞò ìå ôá ìÜôéá: Ðëýíåôå ôá êñáôþíôáò ôá 
áíïé÷ôÜ, ìå Üöèïíï íåñü ãéá ôïõëÜ÷éóôïí 10 ëåðôÜ. ÅÜí ï åñåèéóìüò åðéìÝíåé, 
æçôÞóôå éáôñéêÞ óõìâïõëÞ.
Áíôßäïôï: Äåí õðÜñ÷åé åéäéêü áíôßäïôï. Åöáñìüóôå óõìðôùìáôéêÞ èåñáðåßá.

ÊÜôï÷ïò ôçò Üäåéáò: SBM DEVELOPPEMENT, 160, 
route de la Valentine B. P. 90120 – 13371 Marseille cedex 11, France

Õðåýèõíïò ãéá ôç äéÜèåóç óôçí áãïñÜ –
ÅñãïóôÜóéï óõóêåõáóßáò – ÄéáíïìÞ:

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο, επαφής και 
στομάχου. Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων, παρεμποδίζοντας το κλείσιμο 
των διαύλων Na+ στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα μια συνεχή νευρομυϊκή μεταφορά μηνυμάτων, που οδηγεί σε 
υπερδιέγερση, παράλυση και θάνατο των εντόμων. Επίσης ασκεί αντιτροφική 
δράση.
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΣΤΟΧΟΣ – ΔΟΣΕΙΣ (ανά 100lt ψεκαστικού υγρού) – 
ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΑΜΠΕΛΙ (επιτραπέζιο - οινοποιήσιμο): Για Ευδεμίδα, Κογχυλίδα, Πυραλίδα, 
Τζιτζικάκια, Τσιγαρολόγο με δόση 30-60 ml. Εφαρμογή με την εμφάνιση της 
προσβολής.
ΤΟΜΑΤΑ (υπαίθρου - θερμοκηπίου): Για Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, 
Φθοριμαία, Πιερίδα, Πλουτέλλα, Μαμέστρα, Autographa sp., Αγρότιδα ή 
Καραφατμέ, Αφίδες, Θρίπες, Αλευρώδη, Δορυφόρο, Diabrotica spp., Τζιτζικάκια 
με δόση 30-60 ml. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής.
ΠΑΤΑΤΑ: Για Αφίδες, Δορυφόρο, Φθοριμαία με δόση 30-75 ml. Εφαρμογή με την 
εμφάνιση της προσβολής.
ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ, ΜΠΡΟΚΟΛΟ, ΛΑΧΑΝΟ, ΛΑΧΑΝΑΚΙΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ, 
ΚΙΝΕΖΙΚΑ ΛΑΧΑΝΑ, ΓΟΓΓΥΛΙΑ, ΣΕΛΙΝΟΡΙΖΑ: Για Άλτη, Δορυφόρο, 
Αλευρώδη, Αφίδες, Diabrotica sp., Τζιτζικάκια, Θρίπες, Πράσινο σκουλήκι, 
Σποντόπτερα, Φθοριμαία, Πιερίδα, Πλουτέλλα, Μαμέστρα, Autographa sp., 
Αγρότιδα ή Καραφατμέ με δόση 30-75 ml. Εφαρμογή με την εμφάνιση της 
προσβολής.
ΒΑΜΒΑΚΙ: Για Προνύμφες Λεπιδοπτέρων, Πράσινο σκουλήκι, Ρόδινο σκουλήκι, 
Ακανθώδες σκουλήκι, Διπάροψη, Αγρότιδα, Σποντόπτερα, Aφίδες, Αλευρώδη και 
Θρίπες με δόση 30-60 ml. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής.
ΣΙΤΑΡΙ – ΚΡΙΘΑΡΙ: Για Αφίδες, Αγρότιδα με δόση 85-125 ml. Εφαρμογή με την 
εμφάνιση της προσβολής.
ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ: Για Αφίδες με δόση 85-125 ml. Εφαρμογή με την εμφάνιση της 
προσβολής.
ΜΗΔΙΚΗ: Για Προνύμφες Λεπιδοπτέρων, Φυτονόμο, Πράσινο σκουλήκι, Ρόδινο 
σκουλήκι, Ακανθώδες σκουλήκι, Διπάροψη, Αγρότιδα, Σποντόπτερα, Aφίδες, 
Αλευρώδη και Θρίπες με δόση 25-75 ml. Εφαρμογή με την εμφάνιση της 
προσβολής.
ΓΡΑΣΙΔΙ (γκαζόν): Για Αλευρώδη, Αφίδες με δόση 100-150 ml. Εφαρμογή με την 
εμφάνιση της προσβολής.
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ: Για Αλευρώδη, Αφίδες με δόση 20-30 ml. Εφαρμογή με την 
εμφάνιση της προσβολής.
Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα): Αμπέλι, Τομάτα, Βαμβάκι 50-100. 
Πατάτα, Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Λάχανο, Λαχανάκια Βρυξελλών, Κινέζικα 
Λάχανα, Γογγύλια, Σελινόριζα 40-100. Σιτάρι, Κριθάρι, Ελαιοκράμβη, Γρασίδι 
20-30. Μηδική 40-120. Καλλωπιστικά 100-150.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Για όλες τις 
καλλιέργειες 2. Για Βαμβάκι 1.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ: Βλέπε επί της συσκευασίας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε επί της συσκευασίας

Γαλακτωματοποιήσιμο λάδι σε νερό

Cypermethrin (Συπερμεθρίν)

Εγγυηµένη σύνθεση: Cypermethrin 10% β/ο
                 Βοηθητικές ουσίες 91,55% β/β

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ÈÝóç ÎçñïðÞãáäï, 19600 MÜíäñá ÁôôéêÞò
Ôçë.: 210 5550431 • Fax: 210 5556100
www.ellagret.gr

Πυρεθρινοειδές εντοµοκτόνο, επαφής και στομάχου.
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