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Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευα-
σίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες) 
ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται 
τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε 
στο ψεκαστικό υγρό) και μαζί με τα κουτιά που θα 
καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη 
διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται 
σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση 
ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: Συνδυάζεται με τα περισσότερα 
εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και μυκητοκτόνα εκτός 
από αλκαλικές ενώσεις και το θείο.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή 
περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: 

Τοξικό για τις μέλισσες.

Αποφύγετε τις εφαρμογές κατά τη διάρκεια της 
επικονίασης.

Να εφαρμόζετε το προϊόν μετά την επικονίαση.

Για να προστατεύσετε τις μέλισσες εφαρμόστε το 
προϊόν τις απογευματινές ώρες όταν οι μέλισσες 

δεν είναι παρούσες.

Για να προστατεύσετε τα ωφέλιμα αρθρόποδα να 
αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας πλάτους 

5 μέτρων για όλες τις καλλιέργειες.

Για να προστατεύσετε τους υδρόβιους 
οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη 

προστασίας πλάτους 5 μέτρων από τα 
επιφανειακά ύδατα για όλες τις καλλιέργειες.

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη 
συσκευασία του.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας: Δεν είναι φυτοτοξικό 
στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής, 
εφόσον τηρούνται οι οδηγίες χρήσης που 
αναγράφονται στην ετικέτα.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:
-Πεπόνι, Καρπούζι: 3 ημέρες.
-Τομάτα, Μελιτζάνα: 14 ημέρες.
-Αμπέλι, Μαρούλι, Καλλωπιστικά, Ροδάκινα, 
Βερίκοκα: Δεν ορίζεται (ορίζεται από το χρόνο 
εφαρμογής).

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:
•Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. •Εάν 
ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον 
περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. •Διαβάστε την 
ετικέτα πριν από τη χρήση. •Aποφεύγετε να 
αναπνέετε σκόνη/  αναθυμιάσεις/  αέρια/  
συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ ατμούς/ εκνεφώματα. 
•Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε 
αυτό το προϊόν. •Να φοράτε προστατευτικά 
γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής 
προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. •ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το 
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. •ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετέ τα 
προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν 
υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον 
είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. •Να 
χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο 
χώρο.
•Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την αν-
θρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε 
τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε 
αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή 
(δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν)
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον ασθενή 
στον καθαρό αέρα ή χορηγείστε οξυγόνο. Σε 
περίπτωση δύσπνοιας εφαρμόστε τεχνητή 
αναπνοή.
Σε περίπτωση κατάποσης: Μη προκαλέστε εμετό. 
Αν ο ασθενής δεν έχει τις αισθήσεις του φέρτε τον σε 
μια σταθερή θέση για μεταφορά. Μη δίνετε τίποτα 
από το στόμα σε αναίσθητα άτομα.
Αντίδοτο: Το συνιστώμενο αντίδοτο είναι θειική 
ατροπίνη εφαρμοζόμενη με ένεση (2mg για 
ενήλικες) και ανά διαστήματα 15 λεπτών μέχρι που 
ο ασθενής έχει πάρει επαρκή ποσότητα. Μη 
χρησιμοποιείτε 2–ΡΑΜ. Η θεραπεία σε αντίθετη 
περίπτωση πρέπει να είναι συμπτωματική και 
υποστηρικτική μετά από την κατάλληλη 
απολύμανση. Είναι σημαντικό να αποτρέψετε 
οποιαδήποτε φυσική άσκηση. Κρατείστε τον 
ασθενή ζεστό και σε ανάπαυση.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

Συνθήκες αποθήκευσης - χρονική σταθερότητα 
του σκευάσματος: 
Αποθηκεύεται στην αρχική του απαραβίαστη 
συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά 
αεριζόμενο. Σ' αυτές τις συνθήκες παραμένει 
σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία 
παρασκευής του. 

Βλέπε στο άνω μέρος του κουτιού
Ημερομηνία παρασκευής:
Αριθμός παρτίδας:

DICARZOL
5O SP

DICARZOL
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DICARZOL
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DICARZOL
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Κατηγορία και τρόπος δράσης: Μη διασυστηματικό εντομοκτόνο με δράση επαφής και 
στομάχου για την καταπολέμηση των θριπών.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΡΟΔΑΚΙΝΙA, BΕΡΙΚΟΚΙA: για θρίπες στη δόση 100γρ./στρέμμα με 100 λίτρα ψεκαστικό 
υγρό/στρέμμα. Εφαρμογή στην πτώση πετάλων (BBCH 67). Σε περιοχές με υψηλά 
ποσοστά προσβολής ακολουθήστε πρόγραμμα ψεκασμών το οποίο να προβλέπει 
εναλλαγή προϊόντων με διαφορετικό τρόπο δράσης. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ 
καλλιεργητική περίοδο: 1.

ΑΜΠEΛΙ (επιτραπέζια σταφύλια): για θρίπες στη δόση 100γρ./στρέμμα με 80 λίτρα 
ψεκαστικό υγρό/στρέμμα. Εφαρμογή στην έναρξη της ανθοφορίας (BBCH 63-64) 
φροντίζοντας να διαβρέχει προσεκτικά η ζώνη των τσαμπιών. Σε περιοχές με υψηλά 
ποσοστά προσβολής ακολουθήστε πρόγραμμα ψεκασμών το οποίο να προβλέπει 
εναλλαγή προϊόντων με διαφορετικό τρόπο δράσης. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ 
καλλιεργητική περίοδο: 1.

ΤΟΜAΤΑ, ΜΕΛΙΤΖAΝΑ (υπαίθρου-θερμοκηπίου): για θρίπες στη δόση 100γρ./στρέμμα 
με 80 λίτρα ψεκαστικό υγρό/στρέμμα. Εφαρμογή στην έναρξη της προσβολής. Μέγιστος 
αριθμός εφαρμογών/ καλλιεργητική περίοδο: 1.

ΠΕΠΟΝΙ, ΚΑΡΠΟΥΖΙ (υπαίθρου): για θρίπες στη δόση 100γρ./στρέμμα με 100 λίτρα 
ψεκαστικό υγρό/στρέμμα. Εφαρμογές με την έναρξη της προσβολής και επανάληψη αν 
χρειαστεί μετά από 21 μέρες. Ακολουθήστε πρόγραμμα ψεκασμών το οποίο να προβλέπει 
εναλλαγή προϊόντων με διαφορετικό τρόπο δράσης. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ 
καλλιεργητική περίοδο: 2 με διάστημα μεταξύ των εφαρμογών 21 ημέρες.

ΜΑΡΟYΛΙ, ΑΝΤIΔΙ (υπαίθρου): για θρίπες στη δόση 100γρ./στρέμμα με 50 λίτρα 
ψεκαστικό υγρό/στρέμμα. Εφαρμογή στην έναρξη της προσβολής και μέχρι το στάδιο των 4-
6 φύλλων. (BBCH 14-15). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ καλλιεργητική περίοδο: 1.

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙA, ΓΑΡΥΦΑΛΛΙA, ΧΡΥΣAΝΘΕΜΟ, ΖEΡΜΠΕΡΑ (υπαίθρου - θερμοκη-
πίου): για θρίπες στη δόση 100γρ./στρέμμα με 100 λίτρα ψεκαστικό υγρό/στρέμμα. 
Εφαρμογή στην έναρξη της προσβολής. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ καλλιεργητική 
περίοδο: 1.
Παρατήρηση: Για καλύτερα αποτελέσματα πρέπει να γίνεται καλή και ομοιόμορφη 
διαβροχή των φυτών.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζετε το ψεκαστικό με τη μισή ποσότητα 
νερού. Διαλύετε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού, σε 
χωριστό δοχείο και το διάλυμα το ρίχνετε στο ψεκαστικό. Ξεπλένετε το δοχείο και ρίχνετε τα 
νερά στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώνετε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό 
συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:  Ξέπλυμα με άφθονο νερό.

ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ: 1 κιλό

Yδατοδιαλυτή σκόνη (SP)

Εγγυημένη σύνθεση: 
 formetanate    50 % β/β
 βοηθ. ουσίες  35,09 % β/β

formetanate
(ομάδα καρβαμιδικά)

Κάτοχος της άδειας: 
Gowan Crop Protection Limited, 
Highlands  House  Basingstoke  Road,  Spencers  Wood, Reading, Berkshire, 
England, RG7 1NT, Ην. Βασίλειο

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

Αριθ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 14411/ 8-2-2013

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
•Θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης.

•Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής.

•Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

•Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με 

  μακροχρόνιες επιπτώσεις.

DICARZOL
5O SP

Ε Ν Τ Ο Μ Ο Κ Τ O Ν Ο

ΠΡΟΟΡIΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤIΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
Φυλάσσεται κλειδωμένο μακριά από παιδιά 
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