
ΝΗΜΑΤΩΔΟΚΤΟΝΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1,8 λίτρα

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 3073/27-07-2020

Κάτοχος της άδειας:
Taminco BVBA,
Pantserchipstraat 207, 9000 Ghent, Βέλγιο
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ,
ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ. 48, 570 22, Σίνδος │ Τηλ.: 2310 568656 │e-mail: info@efthymiadis.gr

ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.  
- Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
- Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με 
  μακροχρόνιες  επιπτώσεις.
- Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία 
  και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Εγγυημένη σύνθεση: Δραστικές ουσίες: Geraniol: 12,1% β/ο
                                                                    Thymol:    4,1% β/ο
                                                 Βοηθητικές ουσίες: 83,83% β/β

UFI: MC36-M3C2-H118-DSCQ

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Νηματωδοκτόνο επαφής, για χρήση μέσω της στάγδην άρδευσης σε υπαίθριες 
και θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Συνδυασμός δυο δραστικών ουσιών: geraniol και thymol. Προορίζεται για τον 
έλεγχο φυτοπαρασιτικών νηματωδών του γένους Meloidogyne (κομβονηματωδών). Δρα σε πολλαπλά σημεία: η 
δ.ο. geraniol περιορίζει την προσβολή (αριθμό κόμβων), αναστέλλοντας την εκκόλαψη των αυγών και την 
κινητικότητα των νεαρών μορφών, ενώ η δ.ο. thymol προκαλεί ακινητοποίηση των νεαρών μορφών και αναστέλλει 
την εκκόλαψη των αυγών. 

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:
Φράουλα (Υ&Θ): Για Νηματώδεις (Meloidogyne sp, Meloidogyne incognita), με δόση 900 κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. 
υγρού: 1000-2000 λίτρα/στρ. Εφαρμογές πριν ή μετά τη μεταφύτευση, κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας. Μέγιστος 
αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα επεμβάσεων: 6 εφαρμογές ανά 5 ημέρες.
Σολανώδη: Τομάτα, Mελιτζάνα, Πιπεριά-Γλυκοπιπεριά, Πιπεριά Chilli, Μπάμια (Υ&Θ): Για Νηματώδεις  
(Meloidogyne sp, Meloidogyne incognita), με δόση 900 κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού: 1000-2000 λίτρα/στρ. 
Εφαρμογές πριν ή μετά τη μεταφύτευση, κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα επεμβάσεων: 6 εφαρμογές ανά 5 ημέρες.
Κολοκυνθοειδή: Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκύθι, Κολοκύθα, Πεπόνι, Καρπούζι (Υ&Θ): Για Νηματώδεις  
(Meloidogyne sp, Meloidogyne incognita), με δόση 900 κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού: 1000-2000 λίτρα/στρ. 
Εφαρμογές πριν ή μετά τη μεταφύτευση, κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα επεμβάσεων: 6 εφαρμογές ανά 5 ημέρες.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Σε κάθε περίπτωση μετά την εφαρμογή του σκευάσματος το έδαφος πρέπει να διατηρηθεί υγρό, με πότισμα. 

Τρόπος εφαρμογής:  Εφαρμογή στο έδαφος με το σύστημα της στάγδην άρδευσης κατά ή μετά τη μεταφύτευση.  

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινείστε καλά τη φιάλη/δοχείο πριν τη χρήση. Προσθέστε την 
συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος στο σύστημα της στάγδην άρδευσης,  με τη χρήση δοσομετρητή και με τον 
αναδευτήρα σε λειτουργία. Αφού αρχικά έχετε ποτίσει με τη μισή ποσότητα νερού, εφαρμόστε το προϊόν, με 20% του 
συνολικού όγκου νερού. Μετά την εφαρμογή του σκευάσματος, να συνεχίζεται το πότισμα με καθαρό νερό, με το 
υπόλοιπο 30 % του συνολικού όγκου, ώστε να γίνει σωστή κατανομή του προϊόντος στην ριζόσφαιρα καθώς και να 
καθαρίζεται το σύστημα άρδευσης. Να μη  χρησιμοποιείται μεγαλύτερος όγκος νερού για το ξέπλυμα του 
συστήματος της στάγδην άρδευσης, προκειμένου να αποφευχθεί η έκπλυση του σκευάσματος.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας: Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:  Όλες οι καλλιέργειες:---

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι κενές 
συσκευασίες ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος 
ρίχνονται στο σύστημα της στάγδην άρδευσης) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν 
προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε 
σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 

HMΕΡ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:  Βλέπε φιάλη

CEDROZ CS
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:
•Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. • Αποφεύγετε να 
αναπνέετε ατμούς. •Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν 
χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. •Τα μολυσμένα ενδύματα 
εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από τον χώρο εργασίας. • Να 
φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα 
ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. •Διάθεση του 
περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. 
«Φοράτε γάντια ολόσωμη φόρμα εργασίας και μέσα ατομικής 
προστασίας για τα μάτια κατά την ανάμιξη και φόρτωση του 
σκευάσματος». «Σε περίπτωση επανεισόδου, θα πρέπει να 
φοράτε μακρύ παντελόνι και πουκάμισο με μακριά μανίκια. 
Συνιστάται η χρήση γαντιών.»

 •Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία 
του.

 Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά 
ύδατα. Αποφύγετε τη μόλυνση μέσω αποχετεύσεων από αυλές 

αγροκτημάτων και δρόμους. 

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο 
νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή 
εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευτείτε/ επισκεφτείτε γιατρό. Βγάλτε 
τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
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. 
Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/ γιατρό. 
Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή 
και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.  Πιείτε ένα ποτήρι νερό. Μην 
προκαλείτε εμετό. Μη δίνετε τίποτα από το στόμα σε αναίσθητο 
άτομο.  
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα, στον καθαρό 
αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.  
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε θεραπεία 
συμπτωματική. 
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777 

UFI: MC36-M3C2-H118-DSCQ

Συνθήκες αποθήκευσης - Χρονική σταθερότητα σκευάσματος: 
Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε 
δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος. Σε αυτές τις συνθήκες 
παραμένει σταθερό για δύο χρόνια από την αναγραφόμενη 
ημερομηνία παρασκευής.

CEDROZ CS

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες
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Geraniol + Thymol
(Χημική ομάδα οξυγονωμένων μονοτερπενίων)

Αιώρημα μικροκαψουλών


