
Κατηγορία και τρόπος δράσης: Ακαρεοκτόνο επαφής και στομάχου με δράση ωοκτόνο, 
προνυμφοκτόνο και νυμφοκτόνο.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:
Μηλιά, Αχλαδιά: Για τετράνυχους (Panonychus ulmi). Ψεκασμός με την έναρξη της 
προσβολής από την έκπτυξη των οφθαλμών έως την αρχή της ωρίμανσης των καρπών. Δόση: 
20-30 κ.εκ.σκευάσμ./100 λίτρα. ψεκ. υγρού (μέγιστο 20 κ.εκ. σκευάσμ./στρέμμα). Όγκος 
ψεκαστικού υγρού: 100-150 λίτρα/στρέμμα.
Αμπέλι (οινοποιήσιμες και επιτραπέζιες ποικιλίες): Για τετράνυχους (Tetranychus 
urticae). Ψεκασμός από την έναρξη της προσβολής -από την έκπτυξη των φύλλων έως την 
ωρίμανση των καρπών. Δόση: 20-30 κ.εκ.σκευάσμ./100 λίτρα. ψεκ. υγρού (μέγιστο 20 κ.εκ. 
σκευάσμ./στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-150 λίτρα/στρέμμα.
Τομάτες, Πιπεριές, Μελιτζάνες (θερμοκηπίου): Για τετράνυχους (Tetranychus urticae). Από 
την ανάπτυξη των φύλλων έως την ωρίμανση των καρπών. Δόση: 30 κ.εκ.σκευάσμ./100 λίτ. 
ψεκ. υγρού (μέγιστο 30 κ.εκ. σκευάσμ./στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 
λίτρα/στρέμμα.
Τομάτες, Μελιτζάνες (υπαίθρου): Για τετράνυχους (Tetranychus urticae). Από την ανάπτυξη 
των φύλλων έως την ωρίμανση των καρπών. Δόση: 20-30 κ.εκ σκευάσμ./100 λίτ. ψεκ. υγρού. 
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα

Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκυθάκια (θερμοκηπίου): Για τετράνυχους (Tetranychus urticae). Από την ανάπτυξη των φύλλων έως την ωρίμανση των 
καρπών. Δόση: 20-32 κ.εκ.σκευάσμ./100 λίτ. ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα.
Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθα (θερμοκηπίου): Για τετράνυχους (Tetranychus urticae). Από την ανάπτυξη των φύλλων έως την ωρίμανση των 
καρπών. Δόση: 20-32 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτ. ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα.
Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθα (υπαίθρου): Για τετράνυχους (Tetranychus urticae). Από την ανάπτυξη των φύλλων έως την ωρίμανση των καρπών. 
Δόση: 20-30 κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτ. ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα.
Φράουλες (υπαίθρου και θερμοκηπίου): Για τετράνυχους (Tetranychus urticae). Από την ανάπτυξη των φύλλων έως τη συγκομιδή. Δόση: 20-30 
κ.εκ. σκευάσμ./100 λίτ. ψεκ. υγρού. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα εφαρμογών: Για Αμπέλι δύο (2) εφαρμογές με μεσοδιάστημα 30 
ημέρες. Για όλες τις υπόλοιπες καλλιέργειες μία (1) εφαρμογή.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
1. Να χρησιμοποιείται προτού φθάσουν τα ακάρεα στο στάδιο του ακμαίου.
2. Επειδή το δρων συστατικό έχει μακρά υπολειμματική διάρκεια δύο μηνών, συνήθως δεν απαιτείται περισσότερο από μία εφαρμογή τον χρόνο.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινείστε καλά πριν από τη χρήση του. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού με τη μισή ποσότητα του 
απαιτούμενου νερού. Ανακινήστε το σκεύασμα καλά και αναδεύοντας προσθέστε στο ψεκαστικό τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. 
Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό 
και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό μέχρι να απομακρυνθούν όλα τα ίχνη του 
σκευάσματος.
Διαχείριση Ανθεκτικότητας: Για μείωση του κινδύνου ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστώνται: -Εφαρμογή 
όλων των μη χημικών μεθόδων και πρακτικών ολοκληρωμένης διαχείρισης ώστε να διατηρηθεί ο πληθυσμός 
των ακάρεων σε χαμηλά επίπεδα. -Επεμβάσεις όταν είναι απαραίτητο και στον κατάλληλο χρόνο, 
στοχεύοντας στα πιο ευαίσθητα βιολογικά στάδια των ακάρεων, με τρόπο ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος για τα 
ωφέλιμα έντομα. -Εφαρμογή του NISSORUN 25 SC στις εγκεκριμένες δόσεις και με πλήρη κάλυψη του 
φυλλώματος των φυτών. -Εναλλαγή του σκευάσματος με ακαρεοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης. -Να 
διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών ώστε να εντοπιστεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξης 
ανθεκτικότητας.
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην 
καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Να μην εισέρχονται άνθρωποι ή ζώα στη 
ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσης.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Oι φιάλες και τα δοχεία 
ξεπλένονται υπό πίεση 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.

•Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς: - Στην καλλιέργεια της μηλιάς και της αχλαδιάς (πρώιμες εφαρμογές) να 
αφήνετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 30 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα ή 20, 15 ή 10 μέτρα σε συνδυασμό με 
ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%, 75% ή 90%, αντίστοιχα. - Στην καλλιέργεια της μηλιάς και 
της αχλαδιάς (όψιμες εφαρμογές) να αφήνετε μιαν αψέκαστη ζώνη πρoστασίας 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα ή 15, 10 ή 
5  μέτρων  σε  συνδυασμό  με  ακροφύσια  μείωσης  της δ ιασποράς  του  ψεκαστικού  νέφους  κατά 5 0%  ή 7 5%  ή  90%,  
αντίστοιχα. -Στην καλλιέργεια του αμπελιού να αφήνετε μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων ή 5 μέτρων σε συνδυασμό 
με ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%. - Για τις υπόλοιπες καλλιέργειες να αφήνετε μία 
αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων ή να χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης 50% της διασποράς του ψεκαστικού νέφους.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Μηλιά, Αχλαδιά: 28 ημέρες. Αμπέλι: 21 ημέρες. Τομάτες (Υ&Θ), Πιπεριές (Θ), 
Μελιτζάνες (Υ&Θ), Αγγούρι (Θ), Αγγουράκι (Θ), Κολοκυθάκι (Θ), Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθα, Φράουλες (Y & Θ): 3 ημέρες
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞHΣ: •Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. •Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν 
χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. •Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα. •«Να φοράτε 
γάντια κατά τη διάρκεια της ανάμιξης/φόρτωσης». •«Να φοράτε γάντια / προστατευτικά ενδύματα και ανθεκτικά 
υποδήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής». •Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια να φοράτε γάντια, 
μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο.• Μη ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. 

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για 
αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 
Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή συμβουλευθείτε ένα οφθαλμίατρο. Σε περίπτωση επαφής με το 
δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό. Πλυθείτε με άφθονο νερό και 
σαπούνι. Αν ο ερεθισμός επιμένει, συμβουλευτείτε γιατρό. Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα 
στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Συμβουλευθείτε / 
Επισκεφθείτε γιατρό αν νιώθει αδιαθεσία. Σε περίπτωση κατάποσης: Πλύνετε το στόμα και καλέστε το 
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή συμβουλευθείτε ένα γιατρό. Μην προκαλέσετε εμετό.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

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

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους 
  οργανισμούς,  με μακροχρόνιες επιπτώσεις 
• Για να αποφύγετε κινδύνους για   την ανθρώπινη υγεία
  και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Ακαρεοκτόνο επαφής και στομάχου
με δράση ωοκτόνο, προνυμφοκτόνο και νυμφοκτόνο

ÁÑÉÈÌÏÓ ÐÁÑÔÉÄÁÓ:
ÇÌ/ÍÉÁ  ÐÁÑÁÃÙÃÇÓ:

Βλέπε φιάλη 
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ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ:
 "Διαβάστε τις συνημμένες οδηγίες

πριν από τη χρήση"

Εγγυημένη σύνθεση:
  hexythiazox:      25% β/o
βοηθ. ουσίες:    76,30% β/β      

Αριθμ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά  (ΑΑΔΑ): 2188 / 21-12-2015

hexythiazox
(Ομάδα καρβοξαμιδίων) 

Α Κ Α Ρ Ε Ο Κ Τ O Ν Ο

Κάτοχος της έγκρισης: Nisso Chemical Europe GmbH,

Berliner Allee 42, 40212 Duesseldorf, Γερμανία
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:, Εργοστάσιο συσκευασίας, Διανομή:

Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ, ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ. 48, 570 22, Σίνδος,

Τηλ.: 2310 568656 - e-mail: info@efthymiadis.gr

ΠΡΟΟΡIΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤIΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  100 κ.εκ.

Πυκνό εναιώρημα (SC)

®NISSORUN  25 SC


