
Εγγυημένη σύνθεση:
Δραστική ουσία: Acetamiprid: 20 % β/ο 
Βοηθητικές ουσίες: 82,2 % β/β 

Αριθ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 14661 / 31-05-2018

Διασυστηματικό 
εντομοκτόνο επαφής και 
στομάχου, με ευρύ φάσμα 
δράσης εναντίον 
μυζητικών εντόμων και 
μασητικών εντόμων σε 
πολλές καλλιέργειες
Επιβλαβές σε περίπτωση 
κατάποσης.
Πολύ τοξικό για τους 
υδρόβιους οργανισμούς. 
Για να αποφύγετε κινδύνους 
για την ανθρώπινη υγεία και 
το περιβάλλον, ακολουθήστε 
τις οδηγίες χρήσης.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ 
ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ 
ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Κάτοχος της άδειας:
Nufarm GmbH & Co. KG,  
25 St.-Peter-Strasse, 
A-4021 Linz, Αυστρία

Παρασκευαστής: 
ADAMA-Agan, Ltd., Ισραήλ

Υπεύθυνος επικοινωνίας : 
Greenfarm Χημικά Α.Ε.,  
Λ. Μεσογείων 467 & Γούναρη 40 
Αγία Παρασκευή  
τηλ.: 210 6990 932 

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Το CARNADINE είναι διασυστηματικό 
εντομοκτόνο επαφής και στομάχου, με ευρύ φάσμα δράσης εναντίον κυρίως 
μυζητικών εντόμων καθώς και μασητικών εντόμων σε πολλές καλλιέργειες. 
Το acetamiprid ανήκει στην ομάδα των νεονικοτινοειδών και δρα δεσμεύοντας 
τους μετασυναπτικούς (νικοτινικούς) υποδοχείς της ακετυλοχολίνης στο 
κεντρικό νευρικό σύστημα του εντόμου.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος. 

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινούμε καλά το δοχείο/φιάλη 
πριν από την χρήση. Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με 
νερό μέχρι τη μέση. Προσθέτουμε την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος 
σιγά σιγά με αναδευτήρα σε λειτουργία. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό 
συνεχίζοντας την ανάδευση. 

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό 
βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. 
Ξεπλύντε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, δύο - τρείς (2 - 3) 
φορές με καθαρό νερό. 

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. Να μη γίνει 
επανείσοδος για 24 ώρες μετά την εφαρμογή της μεγάλης δόσης σε 
εσπεριδοειδή. 

Στοιχεία φυτοτοξικότητας: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις 
και δόσεις. 

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: 
Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό 
ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο 
ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με 
τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε 
σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης - Χρονική σταθερότητα σκευάσματος: Στην αρχική 
του απαραβίαστη  συσκευασία, καλά κλειστό, σε ξηρό, δροσερό και καλά 
αεριζόμενο μέρος, προστατευμένο από ηλιακό φως, παραμένει σταθερό για 2 
χρόνια από την αναγραφόμενη ημερ/νία παρασκευής του. 

Ημερομηνία παραγωγής:

Αριθμός παρτίδας: Βλέπε φιάλη

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: • Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, 
όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. • Διάθεση περιεχομένου / 
περιέκτη σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια / 
προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Για εφαρμογή σε 
δέντρα και στο αμπέλι: “Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη / φόρτωση. Για τη μεγάλη δόση 
στα εσπεριδοειδή τα γάντια πρέπει να φορεθούν και κατά την εφαρμογή’’.
Για εφαρμογή σε θερμοκήπιο: “Φοράτε κατάλληλα γάντια και αδιάβροχη φόρμα εργασίας κατά την 
ανάμιξη / φόρτωση και κατά την εφαρμογή’’.
“Κατά την επανείσοδο να φοράτε φόρμα εργασίας και γάντια’’.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετέ τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Εάν 
υπάρχουν φακοί επαφής αφαιρέστε τους εφόσον είναι εύκολο. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.  
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα 
αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. 
Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό 
σε περίπτωση αδιαθεσίας. 
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε το παθόντα στο καθαρό αέρα. Συμβουλευτείτε γιατρό. 
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

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

ΠΡΟΣΟΧΗ

Περιεχόμενο: 
1 λίτρο

Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ 
ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ. 48, 570 22, Σίνδος. 
Τηλ.: 2310 568656 
e-mail: info@efthymiadis.gr

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 1L / 290*153 mm 

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά - Διανομή:

Acetamiprid  
(χημική ομάδα: Νεονικοτινοειδή) Πυκνό Διάλυμα (SL)

Mην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε από τα επιφανειακά ύδατα μια: 
• φυτική ζώνη ανάσχεσης 20μ για εφαρμογή σε ντομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, λάχανο, μπρόκολο, 
κουνουπίδι, μαρούλια, σκάρολα και λοιπά σαλατικά (εκτός baby leaf).
• φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μ για εφαρμογή σε πατάτα, αμπέλι και ελαιοκράμβη.
• φυτική ζώνη ανάσχεσης 20μ ή φυτική ζώνη ανάσχεσης 10μ με χρήση ακροφυσίων μείωσης της 
διασποράς κατά 75%, σε βερικοκιά, ροδακινιά, νεκταρινιά, μηλιά και αχλαδιά. 
• φυτική ζώνη ανάσχεσης 15μ ή φυτική ζώνη ανάσχεσης 10μ με χρήση ακροφυσίων μείωσης της 
διασποράς κατά 50%, σε δαμασκηνιά. 
• αψέκαστη ζώνη 30μ ή αψέκαστη ζώνη 20μ με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 
50% ή φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μ με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 90%, σε 
κερασιά.
• φυτική ζώνη ανάσχεσης 20μ, ή φυτική ζώνη ανάσχεσης 10μ με χρήση ακροφυσίων μείωσης της 
διασποράς κατά 90%, σε εσπεριδοειδή. 
• αψέκαστη ζώνη 50μ με φυτική ζώνη ανάσχεσης 20μ ή φυτική ζώνη ανάσχεσης 20μ με χρήση 
ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 75%, σε εσπεριδοειδή (για εφαρμογή στη μεγάλη δόση).
• φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μ. ή φυτική ζώνη ανάσχεσης 10μ. με χρήση ακροφυσίων μείωσης της 
διασποράς κατά 75%, σε ελιά.
Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη-στόχους να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας από 
μη καλλιεργημένη γη:
•10 μ με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 90%, σε εσπεριδοειδή (εφαρμογή νωρίς), 
βερικοκιά, νεκταρινιά και ροδακινιά.
•10 μ με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 75% ή 5 μ με χρήση ακροφυσίων μείωσης 
της διασποράς κατά 90%, σε εσπεριδοειδή (εφαρμογή αργά) και κερασιά. 
•10 μ με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 50% ή 5 μ με χρήση ακροφυσίων μείωσης 
της διασποράς κατά 75%, σε αμπέλι (οινοποιήσιμο και επιτραπέζιο), δαμασκηνιά, μηλιά και 
αχλαδιά.
•5 μ με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 50% σε ντομάτα, πιπεριά και μελιτζάνα. 
•15 μ. ή 10 μ. με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 50% ή 5 μ. με χρήση ακροφυσίων 
μείωσης της διασποράς κατά 75%, σε ελιά.

1219
MEΛΟΣ ΤΟY

20 SL

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: 
"Διαβάστε στην πίσω σελίδα πριν από τη χρήση"



ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρεϊπ φρουτ, Λάιμ, 
Κουμ-κουάτ, Φράπα): Για Φυλλοκνίστη με 35-50 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα 
ψεκαστικού υγρού (50-70 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος με 
την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 100-140 λίτρα / 
στρέμμα.
Για Πράσινη Αφίδα, Αφίδα βαμβακιού και Μαύρη αφίδα  με 25 κ.εκ. 
σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστο 35 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). 
Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού 
υγρού 60-140 λίτρα / στρέμμα. Για Κόκκινη Ψώρα, Παρλατόρια και 
Ψευδόκοκκο με 50-70 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστο 
150 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της 
προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 100-200 λίτρα / στρέμμα.

Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά): Για Φυλλορύκτες με 25-35 κ.εκ. σκευάσμ./100 
λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστο 35 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός 
φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 
100-150 λίτρα / στρέμμα. Για Πράσινη Αφίδα με 15-25 κ.εκ. σκευάσμ./100 
λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστο 25 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός 
φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 100 
λίτρα / στρέμμα. Για Ρόδινη Αφίδα και Αφίδα αχλαδιού με 25 κ.εκ. 
σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστο 25 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). 
Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού 
υγρού 100-150 λίτρα / στρέμμα. Για Καρπόκαψα με 35-50 κ.εκ. σκευάσμ./100 
λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστο 50 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός 
φυλλώματος μετά την έναρξη των εκκολάψεων σύμφωνα με τις γεωργικές 
προειδοποιήσεις. Όγκος ψεκαστικού υγρού 100-150 λίτρα / στρέμμα. Για 
Οπλοκάμπη με 35-50 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστο 50 
κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της 
προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 100-150 λίτρα / στρέμμα.

Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Nεκταρινιά, Βερικοκιά): Για Πράσινη Αφίδα, 
Φυλλορύκτες και Τζιτζικάκια με 25-35 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού 
υγρού (μέγιστο 35 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος με την 
εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 100-150 λίτρα / στρέμμα. 
Για Αφίδες (Hyalopterus pruni, Brachycaudus sp.,) με 25 κ.εκ. σκευάσμ./100 
λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστο 25 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός 
φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 
100-150 λίτρα / στρέμμα. Για Καρπόκαψα και Ανάρσια με 35-50 κ.εκ. 
σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστο 50 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). 
Ψεκασμός φυλλώματος μετά την έναρξη των εκκολάψεων σύμφωνα με τις 
γεωργικές προειδοποιήσεις. Όγκος ψεκαστικού υγρού 100-150 λίτρα / 
στρέμμα. Για Θρίπες με 35-50 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού 
(μέγιστο 50 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση 
της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 60-100 λίτρα / στρέμμα.

Δαμασκηνιά: Για Αφίδες και Φυλλορύκτες με 25 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα 
ψεκαστικού υγρού (μέγιστο 25 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος 
με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 100 λίτρα / 
στρέμμα. Για Καρπόκαψα με 25 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού 
(μέγιστο 25 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος μετά την έναρξη 
των εκκολάψεων σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Όγκος 
ψεκαστικού υγρού 100 λίτρα / στρέμμα.

Κερασιά: Για Ραγολέτη με 25-35 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού 
(μέγιστο 35 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση 
της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 100-150 λίτρα / στρέμμα. Για 
Μαύρη Αφίδα με 15-25 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστο 
25 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της 
προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 100-150 λίτρα / στρέμμα.

Ελιά: Για Πυρηνοτρήτη με 50 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού 
(μέγιστο 50 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός καλύψεως εναντίον της ανθόβιας 
και καρπόβιας γενιάς σύμφωνα με τις συστάσεις των τοπικών κέντρων 
γεωργικών προειδοποιήσεων. Όγκος ψεκαστικού υγρού 50-100 λίτρα / 
στρέμμα. Για Δάκο της ελιάς  με 25-50 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού 
υγρού (μέγιστο 50 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός καλύψεως σύμφωνα με τις 
συλλήψεις των ακμαίων στις παγίδες. Όγκος ψεκαστικού υγρού 50-100 λίτρα 
/ στρέμμα. 

Αμπέλι (οινοποιήσιμο και επιτραπέζιο): Για Τζιτζικάκια με 25-35 κ.εκ. 
σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστο 35 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). 
Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού 
υγρού 20-100 λίτρα / στρέμμα. Για Ευδεμίδα με 35-45 κ.εκ. σκευάσμ./100 
λίτρα ψεκαστικού υγρού (μέγιστο 45 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός 
καλύψεως σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Όγκος ψεκαστικού 
υγρού 50-100 λίτρα / στρέμμα. 

Βαμβάκι: Για Αφίδες και Καφέ Βρωμούσα (χρήση ήσσονος σημασίας)* με 
μέγιστη δόση 20 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.. Ψεκασμός φυλλώματος με την 
εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 50-80 λίτρα / στρέμμα.

Μαρούλι, Σκαρόλες και λοιπά σαλατικά (εκτός baby leaf): Κάρδαμο, 
Γεοκάρδαμο, Ρόκα και Κόκκινο σινάπι: Για Αφίδες (Nasonovia ribis-nigri) με 
δόση 25-35 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της 
προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 50-100 λίτρα / στρέμμα. Για Αφίδες 
(Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae) με δόση 20-25 κ.εκ. 
σκευάσμ./στρ.. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. 
Όγκος ψεκαστικού υγρού 50-100 λίτρα / στρέμμα.

Πατάτα: Για Δορυφόρο με 10-15 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.. Ψεκασμός φυλλώματος 
με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 40 λίτρα / 
στρέμμα. Για Αφίδες με μέγιστη δόση 20 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.. Ψεκασμός 
φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 
30-60 λίτρα / στρέμμα.

Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου): Για Πράσινη 
Αφίδα με 20-25 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (20-25 κ.εκ. 
σκευάσμ./στρ.). Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. 
Όγκος ψεκαστικού υγρού 50-100 λίτρα / στρέμμα. Για Αλευρώδεις με 35-50 
κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (35-50 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.). 
Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού 
υγρού 100-170 λίτρα / στρέμμα.
Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Λάχανο (Υπαίθρου): Για Πλουτέλλα με 25-35 κ.εκ. 
σκευάσμ./στρ.. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής.  
Όγκος ψεκαστικού υγρού 50-100 λίτρα / στρέμμα.
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Ελαιοκράμβη: Για Αφίδες  με μέγιστη δόση 25 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.. και για 
Σκαθάρι της γύρης με μέγιστη δόση 30 κ.εκ. σκευάσμ./στρ.. Ψεκασμός 
φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Όγκος ψεκαστικού υγρού 
10-40 λίτρα / στρέμμα.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο- Μεσοδιάστημα 
εφαρμογών:
• Αμπέλι, Μαρούλι, Σκαρόλες και λοιπά σαλατικά (εκτός baby leaf): Κάρδαμο, 
Γεοκάρδαμο, Ρόκα και Κόκκινο σινάπι, Κουνουπίδι (Υ), Μπρόκολο(Υ), Λάχανο 
(Υ): 1 εφαρμογή.
• Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρεϊπ φρουτ, Λάιμ, 
Κουμ-κουάτ, Φράπα): 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 30 ημερών 
• Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά) για Καρπόκαψα: 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 
8 ημερών
• Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά) για όλους τους υπόλοιπους εχθρούς, 
Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά), Δαμασκηνιά, Βαμβάκι, 
Τομάτα, Πιπεριά Μελιτζάνα (υπαίθρου και θερμοκηπίου): 2 εφαρμογές με 
μεσοδιάστημα 20 ημερών
• Κερασιά, Ελιά: 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημερών
• Πατάτα, Ελαιοκράμβη: 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημερών

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Χρησιμοποιήστε την μεγάλη δόση σε περίπτωση μεγάλης προσβολής. 
2. Μην ψεκάζετε κατά την άνθηση των καλλιεργειών με εντομόφιλη επικο- 
νίαση. 
3. Στην περίπτωση εφαρμογής δόσεων σε κ.εκ/100 λιτ. ψεκαστικού υγρού, η 
δόση να συνδυάζεται κατάλληλα με τον όγκο νερού ώστε να μην ξεπερνιέται 
η μέγιστη δόση ανά στρέμμα. 

* «Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα στην Καφέ Βρωμούσα του 
Βαμβακιού. Για τη χρήση αυτή, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για 
πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από την εφαρμογή 
του σκευάσματος». 

Διαχείριση της ανθεκτικότητας: Για να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικό- 
τητας συνιστάται η εναλλαγή με εντομοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:
Eσπεριδοειδή (δόση 70 κ.εκ/στρέμμα), Βαμβάκι, Μηλιά, Αχλαδιά, Βερικοκιά, 
Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Δαμασκηνιά, Μπρόκολο, Κουνουπίδι, Λάχανο: 14 
ημέρες 
Eσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Γκρέιπ-φρουτ): (δόση 150 κ.εκ/στρέμμα): 60 
ημέρες
Eσπεριδοειδή (Λεμονιά, Μανταρινιά, Λάιμ, Κουμ κουάτ, Φράπα): (δόση 150 
κ.εκ/στρέμμα): 30 ημέρες
Ελαιοκράμβη: 20 ημέρες
Σκαρόλα και λοιπά σαλατικά (εκτός baby leaf): 10 ημέρες
Αμπέλι (οινοποιήσιμα και επιτραπέζια), Μαρούλι, Πατάτα, Πιπεριά (Υ&Θ), 
Μελιτζάνα (Υ), Τομάτα (Y), Ελιά: 7 ημέρες
Μελιτζάνα (Θ), Τομάτα (Θ), Κερασιά: 3 ημέρες


