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ΑΜΠΕΛΙ – ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ: για χειμερινά αυγά κόκκινου ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ: για Κοκκοειδή, Φυλλορύκτες, Φυλλοδέτες, 
τετράνυχου. Δόση: 1000 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Εφαρμογή Αφίδες. Δόση: 1000-1300κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 

500κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού σε συνδυασμό με την τέλος χειμώνα με αρχές άνοιξης, τουλάχιστον 10 ημέρες μετά το 
εγκεκριμένη δόση ενός εντομοκτόνου ή ακαρεοκτόνου. κλάδεμα και πριν την έναρξη της διόγκωσης των οφθαλμών. 
Μπορεί να εφαρμοσθεί καθ` όλη την διάρκεια του χρόνου. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1.
Συνιστώνται ψεκασμοί: α) άνοιξης, με την έναρξη της βλάστη-ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Γκρέϊπ φρουτ, Λεμονιά, Μανταρινιά, 
σης, β) καλοκαιριού, γ) φθινοπώρου και δ) χειμώνα. Πορτοκαλιά, Φράπα): για Κόκκινη ψώρα, Ψευδόκοκκο, 
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 4.Λεκάνιο, Άσπρη ψώρα, Μαύρη ψώρα, άλλα κοκκοειδή, 

Τετράνυχοι, Αλευρώδεις. Δόση: 1000-1300 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. ΟΓΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ (ΛΙΤΡΑ/ ΣΤΡΕΜΜΑ)
υγρού ή 500 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού σε συνδυασμό με την Αμπέλι - Ακτινιδιά: 50, Εσπεριδοειδή: 200 - 400, Μηλοειδή - 
εγκεκριμένη δόση ενός εντομοκτόνου ή ακαρεοκτόνου. Μπορεί Πυρηνόκαρπα:150 - 250, Αμυγδαλιά: 100 - 200,  Ελιά: 150 - 
να εφαρμοσθεί καθ` όλη την διάρκεια του χρόνου. Συνιστώνται 300,  Καλλωπιστικά: 80.
ψεκασμοί: α) άνοιξης, με την έναρξη της βλάστησης, β) 

Παρατηρήσεις
καλοκαιριού, γ) φθινοπώρου και δ) χειμώνα. Η καλύτερη εποχή 

-Το εύρος των δόσεων εξαρτάται από την ένταση της 
είναι αρχές Ιουνίου με τέλος Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση 

προσβολής.
έντονης προσβολής μπορεί να γίνει ψεκασμός και τον χειμώνα 

-Κατά τη χρήση του SUN OIL 7E τα δένδρα πρέπει να είναι 
(Φεβρουάριο - Μάρτιο). 

ποτισμένα. Ποτίζετε μία βδομάδα πριν από τον ψεκασμό.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 4.

-Αποφεύγετε τον ψεκασμό όταν τα φυτά είναι μισομαραμένα 
ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιές, Αχλαδιές): για Ψώρα Σαν-Ζοζέ, και σε περιόδους έντονης ξηρασίας.
Παρλατόρια, Βαμβακάδα, Μυτιλόμορφη ψώρα, Σταχτιά ψώρα, 

-Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα όταν η θερμοκρασία 
Φυλλοδέτες, Τετράνυχοι, Ψύλλα, Αφίδες. Δόση: 1000-1300 

ξεπερνάει τους 32° C γιατί μπορεί να εμφανισθούν προβλή-
κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 500 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού σε 

ματα φυτοτοξικότητας. 
συνδυασμό με την εγκεκριμένη δόση ενός εντομοκτόνου ή 

-Να μη γίνονται ψεκασμοί όταν υπάρχει παγετός ή κίνδυνος 
ακαρεοκτόνου. Μπορεί να εφαρμοσθεί καθ` όλη την διάρκεια 

παγετού, καθώς και σε περιόδους ξηρασίας και υπερβολικής 
του χρόνου. Συνιστώνται ψεκασμοί: α) άνοιξης, με την έναρξη 

υγρασίας.
της βλάστησης, β) καλοκαιριού, γ) φθινοπώρου και δ) χειμώνα. 

-Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα επί 30 μέρες πριν ή 
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 4.

μετά την εφαρμογή θείου ή θειασβέστιου.
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Βερικοκιές, Κερασιές, Ροδακινιές, -Στα μηλοειδή και ειδικά στο ΚΡΥΣΤΑΛΛΙ να μην προηγείται ή 
Νεκταρινιές, Δαμασκηνιές), ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ: για Ψώρα Σαν- έπεται εφαρμογή captan, folpet, δινιτροενώσεων, carbaryl σε 
Ζοζέ, Βαμβακάδα, Σφαιρολεκάνιο, Παρλατόρια, Μυτιλόμορφη διάστημα τουλάχιστον μίας εβδομάδας.
ψώρα, Αφίδες, Φυλλοδέτες, Τετράνυχοι, Προνύμφες αφίδων 

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος με και άλλων εντόμων. Δόση: 1000-1300 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. 
ψεκαστήρες κοινού όγκου (5-6 atm) ή μηχανοκίνητους (25-30 υγρού ή 500 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού σε συνδυασμό με την 
atm) και μπεκ τύπου σκούπας.εγκεκριμένη δόση ενός εντομοκτόνου ή ακαρεοκτόνου. Μπορεί 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το να εφαρμοσθεί καθ` όλη την διάρκεια του χρόνου. Συνιστώνται 
δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι την μέση. ψεκασμοί: α) άνοιξης, με την έναρξη της βλάστησης, β) 
Αραιώνουμε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού καλοκαιριού, γ) φθινοπώρου και δ) χειμώνα. 
ανακατεύοντας μέχρι να γίνει ομοιόμορφο γαλάκτωμα και το Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 4.
ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέτουμε ΕΛΙΕΣ: για Λεκάνιο, Ασπιδιωτός, Παρλατόρια, Πολίνια, Μυτιλό-
το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση μέχρι το τέλος μορφη ψώρα, Βαμβακάδα, Προνύμφες εντόμων. Δόση: 1000-
του ψεκασμού. Σε περίπτωση που πρέπει να προστεθούν 1300 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 500 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. 
άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, αυτό γίνεται αφού υγρού σε συνδυασμό με την εγκεκριμένη δόση ενός 
πρώτα το γαλάκτωμα του ορυκτελαίου αναδευτεί καλά. Σε εντομοκτόνου ή ακαρεοκτόνου. Μπορεί να εφαρμοσθεί καθ`όλη 
περίπτωση που το αναμίξουμε με βρέξιμη σκόνη, ετοιμάζουμε την διάρκεια του χρόνου. Συνιστώνται ψεκασμοί: α) άνοιξης,  με  
πρώτα το αραιωμένο γαλάκτωμα ορυκτελαίου και μετά την  έναρξη  της  βλάστησης,  β) καλοκαιριού, γ) φθινοπώρου 
προσθέτουμε την ήδη διαλυμένη σε νερό βρέξιμη σκόνη.και δ) χειμώνα. 

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 4.

Συνδυαστικότητα: Δε συνδυάζεται με ισχυρά αλκαλικά σκευάσματα, θείο, 

captan.
Στοιχεία φυτοτοξικότητας: Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό όταν 
χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνιστώμενες δόσεις και οδηγίες. Να 
χρησιμοποιούνται οι μικρές δόσεις σε ευαίσθητα στο λάδι φυτά (π.χ σε μερικά 
Καλλωπιστικά ). Να γίνεται δοκιμή σε 1 ή 2 φυτά.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:
- Αμπέλι, Ακτινιδιά: Μη εφαρμόσιμο (εφαρμογή στο στάδιο του ληθάργου).
- Λοιπές καλλιέργειες (Εσπεριδοειδή, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα,  Αμυγδαλιά, 

Ελιά): 21 ημέρες.
Σε περίπτωση αναμίξεως με άλλο σκεύασμα οφείλουμε να τηρούμε την 

«τελευταία επέμβαση» του άλλου σκευάσματος (αν αυτή είναι πάνω από 21 
ημέρες).

ΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:
•Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
•Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
•Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα.
•ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.
•ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. 
•Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 

περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό 

κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Εάν μετά το πλύσιμο ο ερεθισμός επιμείνει, 
ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και 
σαπούνι.

Αν υπάρχει αναπνευστικό πρόβλημα: Ο παθών να μεταφερθεί σε καθαρό 
αέρα. Εάν χρειαστεί ζητείστε ιατρική βοήθεια.

Αντίδοτο: Συμπτωματική θεραπεία. 
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

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

Χρονική σταθερότητα σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης: Διατηρείται 
στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε ξηρό, δροσερό και καλά 
αεριζόμενο περιβάλλον. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για τρία (3) 
χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

SUN OIL  7 E

paraffin oil
(χημική ομάδα: white mineral oil)
Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC)

Εγγυημένη σύνθεση: Paraffin oil  (Cas 8042-47-5): 99,1% β/β
                                               Βοηθητικές ουσίες: 0,9% β/β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 10 λίτρα

SUN OIL
7 E

ΠΡΟΟΡIΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤIΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά 

Κάτοχος της έγκρισης -Υπεύθυνος για την  διάθεση στην αγορά :
 

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

: 1234/30.3.1981Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας:

   ΚΙΝΔΥΝΟΣ
• Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση 
  κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.

E N T O M O K T O N O
A K A Ρ Ε Ο Κ Τ Ο Ν Ο

Κατηγορία και τρόπος δράσης: 

 Θερινός πολτός κατά κοκκοειδών, ακάρεων, αφίδων και λεπιδοπτέρων
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:


