
Ημ/νία παρασκευής:
Αριθμός παρτίδας: Βλέπε στην επιφάνεια του κουτιού
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ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ: για Πυραλίδα, Πράσινο σκουλήκι, Σεζάμια, Λοιπές προνύμφες 
λεπιδοπτέρων στη δόση 80-100γρ./100λίτρα ψεκ. υγρού με 100 λίτρα ψεκαστικό 
υγρό/στρέμμα. Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών. Επανάληψη 
ανά 7-10 μέρες εφόσον υπάρχει προσβολή. Αριθμός εφαρμογών: 3.

 ΚΑΠΝΟΣ: για Πράσινο σκουλήκι, Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων στη δόση 60-
100γρ./100λίτρα ψεκ. υγρού με 50-120 λίτρα ψεκαστικό υγρό/στρέμμα. Πρώτος 
ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. Δεύτερος και τρίτος ψεκασμός αν 
χρειασθεί σε διάστημα 7-10 ημερών. Αριθμός εφαρμογών: 3.

ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ(Υ,Θ) (Τουλίπες, Φρέζες, Λίλιουμ, Γαρύφαλλα, 
Ζέρμπερες, Τριαντάφυλλα): για Μαμέστρα, Σποντόπτερα, Πράσινο σκουλήκι, 
Πιερίδα, Άλλες κάμπιες, Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων στη δόση 100-
150γρ./100λίτρα ψεκ. υγρού με 100 λίτρα ψεκαστικό υγρό/στρέμμα. Εφαρµογές από 
την αρχή της βλάστησης, µόλις εµφανιστούν οι νεογέννητες προνύµφες, ανά 7 
ηµέρες για 4 εβδοµάδες και ακολουθούν 4 εβδοµάδες χωρίς ψεκασµό. Αριθμός 
εφαρμογών: Έως 4 συνεχόμενες /7 ημέρες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 4.

ΔΑΣΙΚΑ ΔΕΝΔΡΑ (Πεύκο, Βελανιδιά): για Πιτυοκάμπη,  Λυμάντρια,  Υφάντρια 
Μαλακόσωμα στη δόση 50γρ./100λίτρα ψεκ. υγρού με 300-500 λίτρα ψεκαστικό 
υγρό/στρέμμα. Για Πιτυοκάμπη ψεκασμός φυλλώματος τον Σεπτέμβριο. Για 
Λυμάντρια ψεκασμός φυλλώματος τον Απρίλιο-Μάιο. Για Υφάντρια, Μαλακόσωμα 
ψεκασμός φυλλώματος τον Μάιο-Ιούνιο. Αριθμός εφαρμογών: 3.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: για Εφέστια στη δόση 100γρ./100λίτρα ψεκ. υγρού. 
Ψεκασμός της επιφάνειας των αποθηκών. Αριθμός εφαρμογών: 1.

Παρατηρήσεις:

1. Ψεκάστε µόλις φανούν οι νεαρές προνύµφες (πρώτου και δεύτερου σταδίου) και 
παρατηρηθούν οι πρώτες ζηµιές και επαναλάβετε κατά διαστήµατα ώστε ο 
πληθυσµός να κρατηθεί χαµηλός.

2. Οι εφαρµογές να γίνονται τις δροσερές ώρες της ηµέρας για να αποφεύγεται η 
υψηλή UV ακτινοβολία .

3. Χρειάζεται καλό λούσιµο όλης της φυλλικής επιφάνειας γιατί το σκεύασµα δρα δια 
κατάποσης.

 4. Το εύρος των δόσεων εξαρτάται από το στάδιο ανάπτυξης των φυτών και την ένταση 
της προσβολής.

5. Μην ψεκάζετε εάν αναµένεται βροχή. Εάν βρέξει σε διάστηµα 24 ωρών από 
ψεκασµό, τότε ο ψεκασµός θα πρέπει να επαναληφθεί.

6. Η χρήση του σκευάσµατος ενδείκνυται στη βιολογική γεωργία και µπορεί να 
ενταχθεί σε προγράµµατα ολοκληρωµένης καταπολέµησης.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασµοί φυλλώµατος. Ειδικά για την ευδεµίδα και κογχυλίδα 
στο αµπέλι, ο ψεκασµός γίνεται στην ζώνη των τσαµπιών.

Συνδυαστικότητα: ∆εν συνδυάζεται µε σκευάσµατα που έχουν αλκαλική αντίδραση.

∆ιαχείριση Ανθεκτικότητας: Έχει διαπιστωθεί ότι τα έντοµα αναπτύσσουν 
ανθεκτικότητα σε προϊόντα που χρησιµοποιούνται συνεχώς  για  την  καταπολέµηση  
τους.  Για  να αποφευχθεί  η ανάπτυξη ανθεκτικότητας συνιστάται η εναλλαγή 
σκευασµάτων µε διαφορετικό τρόπο δράσης.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του 
ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το 
σκεύασμα: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στο φύλλωµα των 
καλλιεργειών. 

Στοιχεία φυτοτοξικότητας: ∆εν  είναι  φυτοτοξικό  όταν  εφαρµόζεται  σύµφωνα  µε  
τις συνιστώµενες χρήσεις, δόσεις και οδηγίες εφαρµογής.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:
   Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι και την ημέρα της συγκομιδής.

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Εντοµοκτόνο µε ζωντανούς µικροοργανισµούς, µε εκλεκτική δράση κατά προνυµφών λεπιδοπτέρων. ∆ρα δια κατάποσης. Μετά την 
κατάποση οι προνύµφες σταµατούν να τρέφονται και πεθαίνουν σε µερικές ηµέρες.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Λεμονιά, Πορτοκαλιά, Μανταρινιά (Κλημεντίνες), Γκρέιπ-φρουτ, Κιτριά): για Ανθοτρήτη στη δόση 50γρ./100λίτρα ψεκ. υγρού με 200-400 λίτρα 
ψεκαστικό υγρό/στρέμμα. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, συνιστάται ένας ψεκασμός στην αρχή της 
ανθοφορίας και δεύτερος, εάν χρειασθεί, μετά από 7-10 ημέρες. 

ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ, ΦΙΣΤΙΚΙΑ: για Φυλλοδέτες, Φυλλοφάγες κάμπιες, Υπονομευτές, Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων στη δόση 50γρ./100λίτρα ψεκ. υγρού με 150-250 λίτρα 
ψεκαστικό υγρό/στρέμμα. Εφαρμογή με την παρουσία νεογέννητων νεαρών προνυμφών της κάθε γενεάς των εντόμων, κάτι που καθορίζεται από τις συστάσεις των 
γεωργικών προειδοποιήσεων ή από τον παραγωγό με χρήση παγίδων φερομόνης. Αριθμός εφαρμογών: 2/ 7 ημέρες.

ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ: για Φυλλοδέτες και Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων στη δόση 50γρ./100λίτρα ψεκ. υγρού με 150-250 λίτρα ψεκαστικό υγρό/στρέμμα. Εφαρμογή με την 
παρουσία νεογέννητων νεαρών προνυμφών της κάθε γενεάς των εντόμων, κάτι που καθορίζεται από τις συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων ή από τον 
παραγωγό με χρήση παγίδων φερομόνης. Αριθμός εφαρμογών: 2/7 ημέρες.

ΜΗΛΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ: για Φυλλοδέτες, Καρπόκαψα, Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων  στη δόση 100-200γρ./100λίτρα ψεκ. υγρού με 100  λίτρα ψεκαστικό υγρό/στρέμμα. 
Εφαρμογή στην αρχή της άνθηση µε την εµφάνιση των νεαρών προνυµφών κάθε γενεάς σύµφωνα µε τις συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων ή µε τη χρήση 
φεροµονικών παγίδων ανίχνευσης πληθυσµού. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, να γίνονται ψεκασµοί ανά 7 ηµέρες για 3 εβδοµάδες και να ακολουθούν 3 εβδοµάδες 
χωρίς ψεκασµό. Αριθμός εφαρμογών: Έως 3 συνεχόμενες /7 ημέρες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3.

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ, ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ: για Ανάρσια, Φυλλοδέτες, Φυλλοφάγες κάμπιες, Υπονομευτές, Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων στη δόση 50γρ./100λίτρα ψεκ. 
υγρού με 150-250 λίτρα ψεκαστικό υγρό/στρέμμα. Εφαρμογή με την παρουσία νεογέννητων νεαρών προνυμφών της κάθε γενεάς των εντόμων, κάτι που καθορίζεται 
από τις συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων ή από τον παραγωγό με χρήση παγίδων φερομόνης. Αριθμός εφαρμογών: 2/7 ημέρες.

ΚΕΡΑΣΙΑ, ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ: για Φυλλοδέτες, Φυλλοφάγες κάμπιες, Υπονομευτές, Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων στη δόση 50γρ./100λίτρα ψεκ. υγρού με 150-250 λίτρα 
ψεκαστικό υγρό/στρέμμα. Εφαρμογή με την παρουσία νεογέννητων νεαρών προνυμφών της κάθε γενεάς των εντόμων, κάτι που καθορίζεται από τις συστάσεις των 
γεωργικών προειδοποιήσεων ή από τον παραγωγό με χρήση παγίδων φερομόνης. Αριθμός εφαρμογών: 2/7 ημέρες.

ΑΜΠΕΛΙ (Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια): για Ευδεμίδα, Κογχυλίδα, Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων στη δόση 100-200γρ./100λίτρα ψεκ. υγρού με 100 λίτρα 
ψεκαστικό υγρό/στρέμμα. Εφαρμογή στην αρχή της άνθηση µε την εµφάνιση των νεαρών προνυµφών κάθε γενεάς σύµφωνα µε τις συστάσεις των γεωργικών 
προειδοποιήσεων. Σε περίπτωση απουσίας γεωργικών προειδοποιήσεων συνιστάται η εφαρμογή ψεκασμών με βάση τα φαινολογικά στάδια της καλλιέργειας και 
συγκεκριμένα:  α) Ένας ψεκασμός στην αρχή της άνθισης, β) Ένας ψεκασμός κατά τη γονιµοποίηση των ανθέων, γ) Ένας ψεκασμός όταν οι ράγες έχουν µέγεθος µπιζελιού,  
δ) Ένας ψεκασμός µε την αλλαγή χρώµατος των ραγών. Να γίνονται ψεκασμοί ανά 7 ημέρες για 3 εβδομάδες και να ακολουθούν 3 εβδομάδες χωρίς ψεκασμό. Αριθμός 
εφαρμογών: Έως 3 συνεχόμενες /7 ημέρες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3

ΕΛΙΑ: για Πυρηνοτρήτη (ανθόβια γενιά), Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων στη δόση 50γρ./100λίτρα ψεκ. υγρού με 200 λίτρα ψεκαστικό υγρό/στρέμμα. Ψεκασμοί με βάση 
τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Εάν δεν υπάρχουν, τότε ακολουθούμε τα ακόλουθα: - Ένας ψεκασμός όταν το 5-25% των ανθέων έχει ανοίξει. - Ένας ψεκασμός μόλις 
εμφανιστούν τα πρώτα ανοικτά άνθη. - Επανάληψη μετά 7-10 ημέρες εάν υπάρχει μεγάλος πληθυσμός προνυμφών. Αριθμός εφαρμογών: 3.

ΦΡΑΟΥΛΑ: για Πράσινο σκουλίκι, Σποντόπτερα, Φυλλοφάγες κάμπιες, Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων στη δόση 100-150 γρ./στρέμμα με 50-100 λίτρα ψεκαστικό 
υγρό/στρέμμα. Εφαρµογές από την αρχή της βλάστησης, µόλις εµφανιστούν οι νεογέννητες προνύµφες, ανά 7 ηµέρες για 4 εβδοµάδες και ακολουθούν 4 εβδοµάδες 
χωρίς ψεκασµό. Αριθμός εφαρμογών: Έως 4 συνεχόμενες /7 ημέρες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 4.

ΤΟΜΑΤΑ, ΠΙΠΕΡΙΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ, ΜΠΑΜΙΑ (Υ,Θ): για Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Κάμπιες φυλλώματος, Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων στη δόση 100-
150γρ./στρέμμα με 50-100 λίτρα ψεκαστικό υγρό/στρέμμα. Εφαρµογές από την αρχή της βλάστησης, µόλις εµφανιστούν οι νεογέννητες προνύµφες, ανά 7 ηµέρες για 4 
εβδοµάδες και ακολουθούν 4 εβδοµάδες χωρίς ψεκασµό. Αριθμός εφαρμογών: Έως 4 συνεχόμενες /7 ημέρες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 4.

ΑΓΓΟΥΡΙ, ΚΟΛΟΚΥΘΙ, ΚΟΛΟΚΥΘΑ, ΠΕΠΟΝΙ, ΚΑΡΠΟΥΖΙ (Υ, Θ): για Μαμέστρα, Σποντόπτερα, Πράσινο σκουλήκι, Πιερίδα, Άλλες κάμπιες, Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων 
στη δόση 100-150γρ./στρέμμα με 50-100 λίτρα ψεκαστικό υγρό/στρέμμα. Εφαρµογές από την αρχή της βλάστησης, µόλις εµφανιστούν οι νεογέννητες προνύµφες, ανά 7 
ηµέρες για 4 εβδοµάδες και ακολουθούν 4 εβδοµάδες χωρίς ψεκασµό. Αριθμός εφαρμογών: Έως 4 συνεχόμενες /7 ημέρες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 4.

ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ, ΜΠΡΟΚΟΛΟ, ΛΑΧΑΝΟ, ΛΑΧΑΝΑΚΙΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ, ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΛΑΧΑΝΟ: για Μαμέστρα, Σποντόπτερα, Πιερίδα, Σκόρος των λαχανικών, Προνύμφες 
φυλλώματος, Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων στη δόση 100-150γρ./στρέμμα με 50-100 λίτρα ψεκαστικό υγρό/στρέμμα. Εφαρµογές από την αρχή της βλάστησης, µόλις 
εµφανιστούν οι νεογέννητες προνύµφες, ανά 7 ηµέρες για 4 εβδοµάδες και ακολουθούν 4 εβδοµάδες χωρίς ψεκασµό. Αριθμός εφαρμογών: Έως 4 συνεχόμενες /7 
ημέρες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 4.

ΜΑΡΟΥΛΙ κ.α. σαλατικά (σκάρολα, κάρδαμο, φύλλα και βλαστοί του είδους brassica), ΡΟΚΑ, ΣΠΑΝΑΚΙ, ΣΕΣΚΟΥΛΑ, ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ, ΑΝΗΘΟΣ, ΜΑΡΑΘΟ, ΣΕΛΙΝΟ, ΣΕΛΕΡΙ, 
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ (Υ, Θ): για Μαμέστρα, Σποντόπτερα, Πράσινο σκουλήκι, Πιερίδα, Άλλες κάμπιες, Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων στη δόση 100-150γρ./στρέμμα με 50-100 
λίτρα ψεκαστικό υγρό/στρέμμα. Εφαρµογές από την αρχή της βλάστησης, µόλις εµφανιστούν οι νεογέννητες προνύµφες, ανά 7 ηµέρες για 4 εβδοµάδες και ακολουθούν 4 
εβδοµάδες χωρίς ψεκασµό. Αριθμός εφαρμογών: Έως 4 συνεχόμενες /7 ημέρες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 4. 

ΠΡΑΣΟ, ΑΓΚΙΝΑΡΑ: για Μαμέστρα, Προνύμφες φυλλώματος, Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων στη δόση 80-150 γρ. / στρέμμα με 100-150 λίτρα ψεκαστικό υγρό/στρέμμα. 
Ένας ψεκασµός φυλλώµατος µε την εµφάνιση των νεογέννητων νεαρών προνυµφών. Επόµενος ψεκασµός εάν χρειασθεί, µετά από 7-10 ηµέρες. 

ΠΑΤΑΤΑ: για Φθοριμαία, Μαμέστρα, Σποντόπτερα, Πράσινο σκουλήκι, Πιερίδα, Άλλες κάμπιες, Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων στη δόση 200 γρ./στρέμμα με 50-100 λίτρα 
ψεκαστικό υγρό/στρέμμα. Εφαρµογές από την αρχή της βλάστησης, µόλις εµφανιστούν οι νεογέννητες προνύµφες, ανά 7 ηµέρες για 4 εβδοµάδες και ακολουθούν 4 
εβδοµάδες χωρίς ψεκασµό. Αριθμός εφαρμογών: Έως 4 συνεχόμενες /7 ημέρες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 4.

ΒΑΜΒΑΚΙ: για Πράσινο σκουλήκι, Ρόδινο σκουλήκι, Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων στη δόση 60-100γρ./100λίτρα ψεκ. υγρού με 50-80 λίτρα ψεκαστικό υγρό/στρέμμα. 
Εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Επανάληψη ανά 7-10 μέρες εφόσον υπάρχει προσβολή. Αριθμός 
εφαρμογών: 3.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεµίστε  το  δοχείο  του  ψεκαστικού  
µηχανήµατος  µε  νερό  µέχρι  τη  µέση. ∆ιαλύστε  την  απαιτούµενη  ποσότητα  
του  σκευάσµατος  σε  λίγο  νερό. Προσθέστε  το  πυκνό διάλυµα στο ψεκαστικό  
δοχείο  αναδεύοντας. Συµπληρώστε το ψεκαστικό µε το υπόλοιπο νερό 
συνεχίζοντας την ανάδευση. Μην αφήνετε το ψεκαστικό διάλυµα για πάνω από 12 
ώρες.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι 
έχουν αποµακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσµατος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα 
εξαρτήµατα του ψεκαστικού, τρεις φορές µε καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της 
συσκευασίας: Τα κενά µέσα συσκευασίας µαζί µε τα κουτιά, που θα 
καταστραφούν προηγουµένως µε σκίσιµο για τη διασφάλιση της µη περαιτέρω 
χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σηµεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση 
ενέργειας.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:
•Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο.  •Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε 
όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  •Αποφεύγετε να αναπνέετε τη σκόνη. •Τα 
μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας.  •Να 
φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας 
για τα μάτια / πρόσωπο.  Φοράτε  κατάλληλα  γάντια,  γυαλιά,  µάσκα  (για  
εφαρµογές  σε  θερµοκήπιο) και ολόσωμη φόρμα κατά την ανάμιξη/φόρτωση και 
κατά την εφαρμογή. •Περιέχει Bacillus thuringiensis ssp. aizawai strain GC-91. 
Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση.  •Μην ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης με το 
σκεύασμα ή τη συσκευασία του.  

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την 
ετικέτα.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:  Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν 
παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / 
Επισκεφθείτε γιατρό. Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρη-
σιμοποιήσετε.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά µε νερό για αρκετά 
λεπτά.  Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο.
Σε περίπτωση εισπνοής:  Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ:  Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συµπτωµατική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

Συνθήκες αποθήκευσης - χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:
 Αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό και δροσερό σε 

o
θερµοκρασία < 30  C, προστατευµένο από την άµεση ηλιακή ακτινοβολία. Στις 
παραπάνω συνθήκες παραµένει σταθερό για 2 χρόνια. 
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Bacillus thuringiensis subsp.
aizawaii 

Κάτοχος της έγκρισης:
MITSUI AgriScience International S.A./N.V.,
Avenue de Tervueren 270, B-1150 Brussels, Βέλγιο

Υπεύθυνος για  την τελική διάθεση στην αγορά:
Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ,
ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ. 48, 570 22, Σίνδος
Τηλ.: 2310 568656 - e-mail: info@efthymiadis.gr

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 14582/ 20-12-2016

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 500 γραμ.

ΠΡΟΟΡIΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤIΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
Φυλάσσεται κλειδωμένο μακριά από παιδιά 

Εγγυημένη σύνθεση:
Bacillus thuringiensis ssp. aizawai strain 
GC-91: 50% β/β ή 25.000 iu/mg, 
σε ενεργό πρωτεϊνη δ-endotoxin 3,8% β/β
βοηθητικές ουσίες: 50% β/β

Βρέξιμη σκόνη (WP)
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