
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: •Φυλάσσεται κλειδωμένο. •Μακριά από παιδιά. •Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν 
χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  •Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή 
την ετικέτα. •Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. •Μην αναπνέετε αέρια/συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ 
εκνεφώματα. •Πλύνετε τα χέρια και πρόσωπο σχολαστικά μετά το χειρισμό. •Να φοράτε προστατευτικά 
γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. •Διάθεση 
περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με εθνική νομοθεσία. •«Φοράτε κατάλληλα γάντια και ολόσωμη προστατευτική 
ενδυμασία κατά την ανάμιξη-φόρτωση και γάντια, ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία, μέσα ατομικής 
προστασίας για το πρόσωπο και μπότες κατά την εφαρμογή. •«Στην περίπτωση επανεισόδου αμέσως μετά τον 
ψεκασμό και κατά τη συγκομιδή, φοράτε γάντια και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία». 

 •Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
(Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα / Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των 

συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους). 
 •Για να προστατέψτε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε: •Για τις καλλιέργειες των Εσπεριδοειδών 

(με δόση: 300 κ.εκ./στρ) μια αψέκαστη ζώνη προστασίας: 20 μέτρων από επιφανειακά ύδατα σε συνδυασμό με 
ακροφύσια μείωσης της διασποράς κατά 30% ή 10 μέτρων από επιφανειακά ύδατα σε συνδυασμό με 
ακροφύσια μείωσης της διασποράς κατά 75% ή 3 μέτρων από επιφανειακά ύδατα σε συνδυασμό με 
ακροφύσια μείωσης της διασποράς κατά 95% ή τηρείτε μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 25 μέτρων από 

επιφανειακά ύδατα. •Για τις καλλιέργειες των Εσπεριδοειδών (με δόση έως 200 κ.εκ./στρ.) μια αψέκαστη ζώνη 
προστασίας: 10 μέτρων από επιφανειακά ύδατα σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης της διασποράς κατά 
70% ή 3 μέτρων από επιφανειακά ύδατα σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης της διασποράς κατά 90% ή  

τηρείτε μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα. •Για τις καλλιέργειες των 
Μηλοειδών, των Πυρηνοκάρπων, της Φουντουκιάς και των Καλλωπιστικών ύψους άνω των 50 εκ. μια αψέκαστη 

ζώνη προστασίας: 10 μέτρων από επιφανειακά ύδατα σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης της διασποράς 
κατά 70% ή 3 μέτρων από επιφανειακά ύδατα σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης της διασποράς κατά 90%  

ή τηρείτε μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων από επιφανειακά ύδατα. •Σε περίπτωση εφαρμογής σε 
υπαίθριες καλλιέργειες με ύψος κάτω των 50 εκ. τηρείτε μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 15 μέτρων από τα 

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

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης, καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
Γενικά: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
Σε περίπτωση κατάποσης: Kαλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ. Μην προκαλέσετε εμετό. 
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. 
Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Αν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος, ή εμφανιστεί εξάνθημα, 
συμβουλευτείτε/επισκεφτείτε γιατρό. 
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση 
που διευκολύνει την αναπνοή. Χορηγήστε οξυγόνο αν υπάρχει δυσκολία στην αναπνοή. Εφαρμόστε τεχνητή 
αναπνοή αν χρειαστεί. Αν τα συμπτώματα επιμένουν, ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί 
επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:  210 77 93 777

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι φιάλες 
ξεπλένονται υπό πίεση µε κατάλληλο εξοπλισμό 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 στα σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
Στοιχεία φυτοτοξικότητας: Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες και στις συνιστώμενες δόσεις 
εφαρμογής. Σε καλλωπιστικά /ανθοκομικά φυτά και στις ποικιλίες αχλαδιάς Κρυστάλλι και Κοντούλα συνιστάται 
δοκιμή φυτοτοξικότητας μικρής έκτασης. 
Συνθήκες αποθήκευσης - Χρονική σταθερότητα σκευάσματος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια 
τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε 

οχώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μακριά από υγρασία (σε θερμοκρασία έως 40 C).

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Το acequinocyl είναι ένα ακαρεοκτόνο με δράση, κυρίως μέσω επαφής και δευτερευόντως 
μέσω κατάποσης, σε όλα τα στάδια ανάπτυξης των ακάρεων και στα ωά. Δρα στα μιτοχόνδρια (σύμπλοκο ΙΙΙ), με 
παρεμπόδιση της μεταφοράς ηλεκτρονίων.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΜΗΛΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ, ΚΥΔΩΝΙΑ, ΜΟΥΣΜΟΥΛΙΑ, ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΑΧΛΑΔΙΑ-NASHI για Κίτρινο και Κόκκινο 
τετράνυχο (Tetranychus urticae, Panonychus ulmi) στη μέγιστη δόση 120 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ.υγρού ή 120-
180 κ.εκ. σκευάσ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-150 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμός φυλλώματος με την 
εμφάνιση των ακάρεων (Άνοιξη έως Φθινόπωρο). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1.
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ, ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ για Κίτρινο και Κόκκινο τετράνυχο (Tetranychus urticae, Panonychus citri) στη 
δόση 100-120 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ.υγρού ή 120-300 κ.εκ. σκευάσ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-
300 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των ακάρεων  (από την έναρξη της άνθησης, 
φούσκωμα οφθαλμών). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1.
ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ για Κίτρινο και Κόκκινο τετράνυχο (Tetranychus urticae, Panonychus ulmi) στη μέγιστη δόση 
120 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ.υγρού ή 120-180 κ.εκ. σκευάσ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-150 
λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των ακάρεων (Άνοιξη έως Φθινόπωρο). Μέγιστος 
αριθμός εφαρμογών: 1.
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ για Κίτρινο και Κόκκινο τετράνυχο (Tetranychus urticae, Panonychus ulmi) στη μέγιστη δόση 
120 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ.υγρού ή max. 150 κ.εκ. σκευάσ./στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-150 
λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των ακάρεων.  Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1.
ΤΟΜΑΤΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου) για Κίτρινο και Κόκκινο τετράνυχο (Tetranychus urticae, 
Panonychus ulmi) στη δόση 100-120 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ.υγρού ή 100-120 κ.εκ. σκευάσ./στρέμμα. Όγκος 
ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των ακάρεων (από την έναρξη 
της άνθησης). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες, εφόσον 
απαιτείται.
ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ και ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ (Υ,Θ) για Κίτρινο και Κόκκινο τετράνυχο (Tetranychus urticae, 
Panonychus ulmi) στη  δόση 100-120 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ.υγρού ή 100-120 κ.εκ. σκευάσ./στρέμμα. Όγκος 
ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των ακάρεων. Μέγιστος 
αριθμός εφαρμογών: μέχρι 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται.
Παρατηρήσεις: 
1. Το ΚΑΝΕΜΙΤΕ έχει δευτερογενή δράση για την αντιμετώπιση των ακάρεων: Phytonemus sp., Eriophyes sp. 

στις εγκεκριμένες καλλιέργειες.
2. Συνιστάται η επέμβαση στην έναρξη της προσβολής, με όγκο νερού που διασφαλίζει ομοιόμορφη και καλή 

διαβροχή του φυλλώματος.
3. Σε περίπτωση καθυστερημένης εφαρμογής όπου παρατηρούνται υψηλοί πληθυσμοί σε ενήλικα, προνύμφες 

και ωά ακάρεων, συνιστάται ψεκασμός με εγκεκριμένο ωοκτόνο ακαρεοκτόνο σκεύασμα που συμπληρώνει τη 
δράση. 

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη 
μέση. Ρίχνουμε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος στο δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος αναδεύοντας 
συνεχώς. Συμπληρώνουμε µε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.
Καθαρισμός ψεκαστήρα: Συνιστάται ξέπλυμα με άφθονο νερό. 
Διαχείριση Ανθεκτικότητας: 
-Να γίνεται χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιορίζεται ο 
αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για τον αποτελεσματικό έλεγχο των ακάρεων.

-Το σκεύασμα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και σε εναλλαγή µε ακαρεοκτόνα από άλλη 
ομάδα µε διαφορετικό τρόπο δράσης.

-Να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της άνω και κάτω επιφάνειας των φύλλων µε το ψεκαστικό 
υγρό.

-Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εχθρών/στόχων έτσι ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα 
ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

-Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν πρέπει να 
γίνονται µε σκευάσματα διαφορετικής ομάδας.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην 
καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Να αποφεύγεται η επανείσοδος μέχρι να στεγνώσει 
το ψεκαστικό διάλυμα.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:
• Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μούσμουλα, Ιαπωνική Αχλαδιά – Nashi), Ροδακινιά:  30 ημέρες.
•  Πορτοκαλιά, Μανταρινιά: 28 ημέρες.
•  Τομάτα, Μελιτζάνα (Υ,Θ):   3 ημέρες.
•  Φουντουκιά:  21 ημέρες. Βλέπε στην επιφάνεια της συσκευασίας 

Αριθμ. Παρτίδας:
Ημ/νία παραγωγής: 

Acequinocyl 
(χημική ομάδα: παράγωγο ναφθοκινόνης) 

•  Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

•  Προκαλεί βλάβες στα όργανα. 

•  Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο αιμοποιητικό  σύστημα

    ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.  

• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, 

   με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

• Περιέχει acequinocyl. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

• Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία  και

   το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 600 κ.εκ.

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

Εγγυημένη σύνθεση:
Δραστική ουσία: Acequinocyl: 16,4% β/o
Βοηθητικές ουσίες: 83,91% β/β

Παρασκευαστής σκευάσματος:
Agro-Kanesho CO. LTD., 7F Akasaka Shasta-East, 4-2-19, 
Akasaka 4-chome, Minato-ku, Tokyo 107-0052, Ιαπωνία

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

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 2203/28-05-2019
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 SC
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ΠΡΟΟΡIΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤIΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
Φυλάσσεται κλειδωμένο μακριά από παιδιά 
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