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Κατηγορία και τρόπος δράσης: Μη εστερικό πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο με δράση επαφής και 

στομάχου. Δρα στο νευρικό σύστημα του εντόμου-στόχου και συγκεκριμένα στη ροή των ιόντων 

νατρίου στις μεμβράνες των νευρικών αξόνων.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΜΗΛΙΑ: Για Καρπόκαψα (Cydia pomonella) στη δόση 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού, με 100 λίτρα ψεκ. 

υγρού/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3.

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ: Για Φυλλοδέτη (Adoxophyes orana) στη δόση 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού, με 100-150 

λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2.

ΑΜΠΕΛΙ (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια): Για Ευδεμίδα (Lobesia botrana) στη δόση 50 

κ.εκ./100λίτρα ψεκ. υγρού, με 100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά 

καλλιεργητική περίοδο: 3.

ΛΑΧΑΝΟ: Για Πιερίδα (Pieris brassicae) στη δόση 50 κ.εκ./στρέμμα, με 50-80 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2.

Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος. Με την έναρξη της προσβολής και επανάληψη 

ανάλογα με την ένταση της προσβολής μετά από 7-14 ημέρες. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των 

γεωργικών προειδοποιήσεων, στις περιοχές που εφαρμόζονται.

ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ (*): Για Μετκάλφα (Metcalfa pruinosa) στη δόση 50 κ.εκ./100λίτρα ψεκ. υγρού, με 150 λίτρα 

ψεκ. υγρού/στρέμμα. Ψεκασμός Φυλλώματος. Nα διενεργείται μια εφαρμογή με την εμφάνιση των 

επιβλαβών εντόμων κατά την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου. Συνιστάται η παρακολούθηση της πορείας των 

ενηλίκων του Metcalfa pruinosa καθώς και του παρασιτοειδούς Neodryinus typhlocybae όπου έχει 

εγκατασταθεί. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1.

(*)Παρατήρηση: Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες 

αρνητικές επιπτώσεις στην «μικρής σημασίας» καλλιέργεια της ακτινιδιάς από τη χρήση του σκευάσματος. 

Για την προαναφερθείσα χρήση ήσσονος σημασίας ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές 

αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

Τρόπος εφαρμογής:  Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με 

νερό. Αραιώνουμε το σκεύασμα σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. 

Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Συνδυαστικότητα:  Δε συνδυάζεται με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: • Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να 

περιορίζεται ο πληθυσμός των εντόμων και να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως 

απαραίτητες για αποτελεσματικό έλεγχο.  •Εφαρμογές μόνο όταν είναι απαραίτητο με βάση τα πιθανά 

υφιστάμενα όρια οικονομικής ζημιάς. •Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις 

και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το ψεκαστικό 

υγρό. •Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές με THERBONAL 28,75 EC. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται 

σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης από τις πυρεθρίνες. •Μέγιστος 

αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2-3 ανάλογα με την καλλιέργεια. •Εάν διαπιστωθούν 

περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με 

σκευάσματα διαφορετικής ομάδας.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας: Δεν είναι φυτοτοξικό στην συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής 

στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες, εφόσον τηρούνται οι οδηγίες χρήσεις που αναφέρονται στην 

ετικέτα.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

-Μηλιά, Ροδακινιά, Λάχανο: 7 ημέρες -Αμπέλι: 14 ημέρες -Ακτινίδιο: Μη εφαρμόσιμο

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

•Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. •Αποφεύγετε να αναπνέετε 

σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / συγκεντρώσεις σταγονιδίων / ατμούς / εκνεφώ-

ματα. •Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, το δέρμα ή τα ρούχα. •Πλύνετε τα 

χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. •Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν 

χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. •Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξανα-

χρησιμοποιήσετε. •Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύ-

ματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. •Να αποφεύγεται η 

ελευθέρωση στο περιβάλλον. •Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. •Να 

διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. •Μην ρυπαίνετε τα νερά με το 

σκεύασμα ή τα κενά της συσκευασίας του.
•Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 

περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ: 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε αμέσως γιατρό. 

ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για 

αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι 

εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

Γιατροί: Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

Επικίνδυνο για τις μέλισσες.

Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μη 

χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την 

περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια 

πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο 

που οι μέλισσες συλλέγουν (η εφαρμογή να γίνεται νωρίς το πρωί ή αργά το 

απόγευμα).

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία 

συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του 

ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού 

καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη 

περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύ-

κλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης - χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Δύο (2) 

χρόνια στην αρχική του, καλά κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και 

καλά αεριζόμενο. 

  ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση

  κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.

- Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

- Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

- Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς,

  με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

- Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει

  ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

Ε Ν Τ ΟΜ Ο Κ Τ O Ν Ο

ÅããõçìÝíç óýíèåóç: 
                                  âïçè. ïõóßåò 69,29% â/â

etofenprox     28,75% â/ï

Παρασκευαστής: 
Κάτοχος της άδειας - Εργοστάσιο συσκευασίας - Διανομέας:

Mitsui Chemicals Agro, Inc., Ιαπωνία

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

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

THERBONAL
28,75 EC

etofenprox
(ετοφενπρόξ)

ΠΡΟΟΡIΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤIΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
Φυλάσσεται κλειδωμένο μακριά από παιδιά 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  500 κ.εκ.

Αριθμ. Έγκρισης Κυκλοφορίας: 14327 / 16-3-2009


