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Εγγυηµένη σύνθεση: Pyriproxyfen 10% β/ο
                    Βοηθητικές ουσίες 88,91% β/β

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ
Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις 
αναπνευστικές οδούς. Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή 
ζάλη. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις. 
Παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρµατος ή σκάσιµο. Για να 
αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες 
χρήσης.
∆ηλώσεις προφύλαξης: Φυλάσσεται κλειδωµένο. Μακριά από παιδιά. Αποφεύγετε να 
αναπνέετε εκνεφώµατα. Μην τρώτε, µην πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιµοποιείτε αυτό το 
προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια /προστατευτικά ενδύµατα /µέσα ατοµικής 
προστασίας για τα µάτια /πρόσωπο. ∆ιάθεση του περιεχοµένου /περιέκτη σύµφωνα µε 
την εθνική νοµοθεσία. Ξεπλύνετε όλες τις προστατευτικές ενδυµασίες µετά τη χρήση. ΜΗ 
ρυπαίνετε τα νερά µε το σκεύασµα ή τη συσκευασία του. (Μην καθαρίζετε τον εξοπλισµό 
εφαρµογής κοντά σε επιφανειακά νερά. Αποφύγετε τη ρύπανση µέσω των συστηµάτων 
αποστράγγισης νερών από τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις και τους δρόµους). Για να 
προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισµούς να αφήσετε µια αψέκαστη ζώνη προστασίας 
από τα επιφανειακά ύδατα: • 30m + ζώνη βλάστησης 20m για τα εσπεριδοειδή, • 25m + 
ζώνη βλάστησης 20m για τα μηλοειδή και τα ακρόδρυα • 10m + ζώνη βλάστησης 10m 
για τα πυρηνόκαρπα • 12m +ζώνη βλάστησης 10m για την ελιά, • 5m για τα λαχανικά. 
Επικίνδυνο για τις µέλισσες. Για να προστατέψετε τις µέλισσες και άλλα έντοµα 
επικονίασης, µην το εφαρµόζετε κατά την άνθηση των καλλιεργειών όταν χρησιµοποιείτε 
δόση µεγαλύτερη από 75 κ.εκ./στρέµµα ή όταν υπάρχουν µελιτώδη εκκρίµατα.
Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αµέσως το 
ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε εµετό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ∆ΕΡΜΑ: Πλύνετε µε άφθονο σαπούνι και νερό. Σε περίπτωση εισπνοής: 
Μετακινήστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Αν τα συµπτώµατα επιµένουν ζητήστε ιατρική 
συµβουλή. Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια: Ξεπλύνετε καλά τα µάτια µε άφθονο νερό. 

Τα βλέφαρα πρέπει να παραµένουν ανοιχτά για να εξασφαλιστεί καλό ξέπλυµα. Αν εµφανιστεί ερεθισµός ζητήστε ιατρική 
συµβουλή. Σε κάθε περίπτωση αµφιβολίας ζητήστε ιατρική παρακολούθηση.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77 93777 

Τρόπος εφαρµογής: Ψεκασµοί πλήρους κάλυψης. 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεµίστε το ψεκαστικό δοχείο µέχρι τη µέση µε νερό. Αραιώστε την απαιτούµενη 
ποσότητα σκευάσµατος σε µικρή ποσότητα νερού και προσθέστε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συµπληρώστε στη 
συνέχεια µε το απαιτούµενο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.
Καθαρισµός ψεκαστήρα: Αµέσως µετά την εφαρµογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και 
όλα τα µέρη του ψεκαστικού µε κοινό απορρυπαντικό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείµµατα και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις 
(3) φορές µε καθαρό νερό. Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν καθαρίζετε το ψεκαστικό µηχάνηµα. Μην 
καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισµό και µη ρίχνετε τα νερά του καθαρισµού κοντά σε υδάτινους πόρους. Λάβετε όλα τα µέτρα 
προφύλαξης.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά µέσα συσκευασίας 
(φιάλες) 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, εναποτίθενται σε 
σηµεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
Συνδυαστικότητα: Να µη συνδυάζεται µε άλλα προϊόντα.
Φυτοτοξικότητα: ∆εν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώµενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρµογής.
Χρονικό διάστηµα ασφαλείας µεταξύ εφαρµογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην 
οποία έχει εφαρµοστεί το σκεύασµα: Μέχρι να στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό.
Τελευταία επέµβαση πριν τη συγκοµιδή (ηµέρες): Εσπεριδοειδή 28, Ροδακινιά 14, Τοµάτα, Μελιτζάνα, Μπάµια,  Πιπεριά,
Aγγουράκι για τουρσί, Aγγούρι 3, Λοιπές καλλιέργειες καλύπτεται από το χρόνο εφαρµογής, Πεύκα µη εφαρµόσιµο.
Χρονική σταθερότητα του σκευάσµατος - Συνθήκες αποθήκευσης: Να αποθηκεύεται στην αρχική, καλά κλεισµένη 
συσκευασία του, µακριά από πηγές θερµότητας, σε χώρο ξηρό, δροσερό και αεριζόµενο. Στις παραπάνω συνθήκες παραµένει 
σταθερό για δύο (2) χρόνια.

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Ρυθµιστής ανάπτυξης εντόµων (κοκκοειδή, αλευρώδεις και γενικά µυζητικά έντοµα). Μιµητικό 
της ορµόνης νεότητας των εντόµων. Επιδρά στη µορφογένεση, την αναπαραγωγή και την εµβρυογένεση των εντόµων, ανάλογα 
µε το στάδιο της ανάπτυξής τους (ωό, προνύµφη, νύµφη, ακµαίο) παρεµποδίζοντας την οµαλή εξέλιξη και ενηλικίωσή τους. 
Πεδίο εφαρµογής - Στόχος - ∆όσεις - Τρόπος και χρόνος εφαρµογής: ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆Η (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεµονιά, 
Γκρέιπφρουτ*, Φράπα*, Κιτριά*, Περγαµόντο*, Νερατζιά*, Λιµετία/Λάιµ* ΧΗΣ) για κοκκοειδή δόση 35-75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. 
υγρού (Όγκος ψεκ. υγρού 200-300 λίτρα/στρέµµα) µε την εµφάνιση των πρώτων προνυµφικών σταδίων κατά προτίµηση της 1
ης γενιάς. ΜΗΛΟΕΙ∆Η (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά*, Αχλαδοµηλιά* ΧΗΣ) για κοκκοειδή δόση 30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού 
(Όγκος ψεκ. υγρού 80-100 λίτρα/στρέµµα) πριν την άνθηση, µε την εµφάνιση των πρώτων προνυµφικών σταδίων κατά 
προτίµηση της 1ης γενιάς (BBCH 09-59). ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Ροδακινιά, Βερικοκιά, Κερασιά) για κοκκοειδή δόση 30 κ.εκ./100 
λίτρα ψεκ. υγρού (Όγκος ψεκ. υγρού 80-100 λίτρα/στρέµµα) πριν την άνθηση, µε την εµφάνιση των πρώτων προνυµφικών 
σταδίων κατά προτίµηση της 1ης γενιάς (BBCH 09-59). ΕΛΙΑ για λεκάνιο (Pollinia pollini**, Leucaspis riccae**, Aspidiotus 
nerii**, Lepidosaphes ulmi**) ΧΗΣ δόση 30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (Όγκος ψεκ. υγρού 100-125 λίτρα/στρέµµα) πριν την 
άνθηση, και εφόσον εµφανιστούν οι προνύµφες της 1ης γενιάς (βλ. παρατήρηση 3) (BBCH 09-59). ΤΟΜΑΤΑ (Θ), ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ 
Θ*, ΜΠΑΜΙΑ Θ* ΧΗΣ για αλευρώδεις δόση 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (Όγκος ψεκ. υγρού 100-150 λίτρα/στρέµµα) µε την 
εµφάνιση των πρώτων ακµαίων (βλ. παρατήρηση 2) (BBCH 50-89). ΠΙΠΕΡΙΑ (Θ) για αλευρώδεις δόση 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. 
υγρού (Όγκος ψεκ. υγρού 100-150 λίτρα/στρέµµα) µε την εµφάνιση των πρώτων ακµαίων (βλ. παρατήρηση 2). ΑΓΓΟΥΡΙ (Θ), 
ΑΓΓΟΥΡΑΚΙ ΓΙΑ ΤΟΥΡΣΙ Θ* ΧΗΣ για αλευρώδεις δόση 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (Όγκος ψεκ. υγρού 100-150 λίτρα/στρέµ-
µα) µε την εµφάνιση των πρώτων ακµαίων (βλ. παρατήρηση 2)(BBCH 50 - 89). ΒΑΜΒΑΚΙ για αλευρώδεις δόση 50 
κ.εκ./στρέµµα (Όγκος ψεκ. υγρού 40-80 λίτρα/στρέµµα) πριν το άνοιγµα των καρυδιών και µε την εµφάνιση των πρώτων 
ακµαίων (έως BBCH 79). ΠΕΥΚΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (βλ. παρατήρηση 4) για Marchalina hellenica µε 
δόση 75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού, µε καλή διαβροχή. Εφαρµογή όταν έχει εκκολαφθεί το 70-75% των νυµφών 
(ερπουσών) και όταν τα πεύκα δεν έχουν µελιτώδη εκκρίµατα και δεν παρατηρείται δραστηριοποίηση των µελισσών (βλ. 
παρατήρηση 4). ΑΚΡΟ∆ΡΥΑ (Αµυγδαλιά*, Καρυδιά*, Φιστικιά*, Καστανιά* ΧΗΣ) για (Pseudaulacaspis pentagona, 
Quadraspidiotus perniciosus, Quadraspidiotus sp., Eulecanium persicae, Eulecanium sp., Sphaerolecanium prunastri, 
Epidiaspis leperii, Lepidosaphes ulmi, Aspidiotus nerii, Saissetia oleae) δόση 30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (Όγκος ψεκ. υγρού 
80-100 λίτρα/στρέµµα) πριν την άνθηση, µε την εµφάνιση των πρώτων προνυµφικών σταδίων κατά προτίµηση της 1ης γενιάς 
(BBCH 09-59).
Μέγιστος αριθµός εφαρµογών ανά καλλιεργητική περίοδο – Μεσοδιάστηµα εφαρµογών: Εσπεριδοειδή, Μηλοειδή, 
Πυρηνόκαρπα, Ελιά, Βαµβάκι, Aκρόδρυα 1 εφαρµογή. Πεύκα αστικών και περιαστικών εφαρµογών 1 εφαρµογή (µε την 
προϋπόθεση ότι την ίδια περίοδο δεν θα χρησιµοποιηθεί για τον ίδιο σκοπό άλλο φ.π.). Τοµάτα (θ), Μελιτζάνα (θ), Μπάµια (θ), 
Πιπεριά (θ), Αγγούρι (θ), Αγγουράκι για τουρσί (θ) 2 εφαρµογές (βλ. παρατήρηση 1).
Παρατηρήσεις: 1. Μεσοδιάστηµα επεµβάσεων 10 ηµέρες όταν η θερµοκρασία είναι µεγαλύτερη των  25ΟC και 15 ηµέρες όταν 
είναι µικρότερη. 2. Σε περίπτωση που ο πληθυσµός των ακµαίων αλευρωδών είναι σε υψηλά επίπεδα, συνιστάται να 
προηγηθεί η χρήση κατάλληλου ακµαιοκτόνου ώστε να µειωθεί ο πληθυσµός πριν την εφαρµογή του KITROFIN®. 3. Στην ελιά 
εµφανίζει δευτερεύουσα δράση κατά της Parlatoria oleae. 4. Για τη χρήση σε πεύκα πρέπει να εφαρµόζονται οι ακόλουθες 
οδηγίες, απαγορεύσεις, περιορισµοί: Ο ακριβής χρόνος επέµβασης θα προσδιορίζεται από τους γεωπόνους των δήµων και 
κοινοτήτων ή της νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης ή άλλης κρατικής υπηρεσίας.Τρόπος εφαρµογής: ψεκασµός, µε καλή διαβροχή, 
των προσβεβληµένων από το Marchallina hellenica µερών των πεύκων.Η εφαρµογή του σκευάσµατος θα γίνεται παρουσία 
γεωπόνου. Απαγορεύσεις: Απαγορεύεται η εφαρµογή του σε δασικά οικοσυστήµατα. Απαγορεύεται η εφαρµογή του σε πεύκα 
που έχουν µελιτώδη εκκρίµατα και όταν παρατηρείται δραστηριοποίηση των µελισσών. Το σκεύασµα να µην εφαρµοστεί κοντά 
σε λίµνες, ποτάµια και γενικά υδάτινο περιβάλλον. Περιορισµοί προφυλάξεις: Πριν την εφαρµογή του σκευάσµατος σε 
κοινόχρηστους χώρους, οι δήµοι υποχρεούνται να προειδοποιούν τους κατοίκους για τον επικείµενο ψεκασµό. Οι δήµοι να 
λάβουν τα κατάλληλα µέτρα για την επισήµανση των περιοχών όπου έγινε εφαρµογή. Κατά τη διάρκεια της εφαρµογής του 
σκευάσµατος (τόσο σε κοινόχρηστους όσο και σε ιδιωτικούς χώρους) και ως ότου στεγνώσουν τα ψεκασθέντα µέρη των 
πεύκων, να µην εισέρχονται άνθρωποι (πλην του ψεκαστή) και κατοικίδια ζώα στην ψεκαζόµενη περιοχή. Σε κοινόχρηστους 
χώρους (πάρκα, σχολεία) απαιτείται διάστηµα 24 ωρών για την είσοδο των ανθρώπων. Η χρήση του σκευάσµατος για την 
αντιµετώπιση του εντόµου Marchallina hellenica σε πεύκα αστικών και περιαστικών περιοχών, θα πραγµατοποιείται:
Α. Σε κοινόχρηστους χώρους, µε ευθύνη των κατά τόπους δήµων και κοινοτήτων, οι οποίοι θα καθορίσουν την ακριβή 
ηµεροµηνία εφαρµογής του σκευάσµατος και θα λάβουν όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα προφύλαξης για την ασφαλή χρήση του.
Β. Σε ιδιωτικούς χώρους (αυλές σπιτιών, οικόπεδα κλπ) µε ευθύνη των ενδιαφερόµενων. Η εφαρµογή θα διενεργείται τον 
χρόνο που γίνεται εφαρµογή στους κοινόχρηστους χώρους της περιοχής. Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω χώρων, να 
συνεργάζονται µε τους υπεύθυνους των δήµων που επιβλέπουν την εφαρµογή του σκευάσµατος στους κοινόχρηστους 
χώρους της περιοχής και να συµµορφώνονται µε τις υποδείξεις τους. 
*Για τις χρήσεις ήσσονος σηµασίας στα γκρέιπφρουτ, φράπα, κίτρο, περγαµόντο, νερατζιά, λιµετία-λάιµ, κυδωνιά, 
αχλαδοµηλιά, αµυγδαλιά, καρυδιά, φιστικιά, καστανιά, µελιτζάνα θερµοκηπίου, µπάµια θερµοκηπίου και αγγουράκι 
θερµοκηπίου δεν έχει τεκµηριωθεί η αποτελεσµατικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόµενες αρνητικές επιπτώσεις 
στις συγκεκριµένες καλλιέργειες από τη χρήση του σκευάσµατος. Για αυτές τις χρήσεις, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει 
ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσµατικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσµατος.
**Για τις χρήσεις ήσσονος σηµασίας στην ελιά δεν έχει τεκµηριωθεί η αποτελεσµατικότητα. Για αυτές τις χρήσεις ο κάτοχος 
της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσµατικότητα.
Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί ή να 
αποκλειστεί: Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, χρησιµοποιείτε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει 
pyriproxyfen σε εναλλαγή µε άλλα εντοµοκτόνα µε διαφορετικό τρόπο δράσης. Εφαρµόστε αυστηρά τις οδηγίες χρήσης.
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