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Κατηγορία και τρόπος δράσης: Εντομοκτόνο και ακαρεοκτόνο επαφής με 
ευρύ φάσμα δράσης εναντίον κυρίως Αλευρωδών και Ακάρεων. Περιέχει τη 
δραστική ουσία maltodextrin, η οποία δρα εναντίον των εντόμων με μηχανικό 
τρόπο, παρεμποδίζοντας την αναπνοή προκαλώντας τους ασφυξία ή ακινη-
τοποιώντας τα στην επιφάνεια των φύλλων.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
Καλλιέργειες θερμοκηπίου (Θ)*: Για Αλευρώδεις (Trialeurodes 
vaporariorum, Bemisia tabaci) και για Τετράνυχους (Tetranychus urticae) με 
δόση 2 λίτρα σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 6 λίτρα σκευάσματος / 
στρ.(max). Όγκος ψεκ. υγρού: 20-300 λίτρα/στρ. Ψεκασμός φυλλώματος με 
την εμφάνιση των προσβολών κατά τη διάρκεια όλης της καλλιεργητικής 
περιόδου.
Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέιπφρουτ, 
Πράσινο λεμόνι (Λάιμ)): Για Τετράνυχους (Tetranychus urticae, 
Panonychus citri) και για Κοκκοειδή (Planococcus sp., Icerya purchasi, 
Delottococcus aberia) με δόση 1-1,5 λίτρα σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. 
υγρού ή 4,5 λίτρα σκευάσματος / στρ.(max). Όγκος ψεκ. υγρού: 100-300 
λίτρα/στρ. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το 
τέλος της άνθησης έως τη συγκομιδή.
Αχλαδιά: Για Ψύλλα (Cacopsylla pyri), με δόση 1,5-2 λίτρα σκευάσματος / 
100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 3 λίτρα σκευάσματος / στρ.(max). Όγκος ψεκ. υγρού: 
100-150 λίτρα/στρ. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών 
από το τέλος της άνθησης έως τη συγκομιδή.
Ακρόδρυα  (Αμυγδαλιά, Καρυδιά, Φουντουκιά, Φιστικιά): Για Κοκκοειδή 
(Planococcus sp., Icerya purchasi, Delottococcus aberia) με δόση 1-1,5 λίτρα 
σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 4,5 λίτρα σκευάσματος / στρ.(max). 
Όγκος ψεκ. υγρού: 100-300 λίτρα/στρ. Ψεκασμός φυλλώματος με την 
εμφάνιση των προσβολών από το τέλος της άνθησης έως τη συγκομιδή.
Μπανάνα, Αβοκάντο, Μάνγκο, Παπάγια, Ανανάς: Για Κοκκοειδή 
(Planococcus sp., Icerya purchasi, Delottococcus aberia) με δόση 1-1,5 λίτρα 
σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 4,5 λίτρα σκευάσματος / στρ.(max). 
Όγκος ψεκ. υγρού: 100-300 λίτρα/στρ. Ψεκασμός φυλλώματος με την 
εμφάνιση των προσβολών από το τέλος της άνθησης έως τη συγκομιδή.
Αμπέλι (Επιτραπέζιες ποικιλίες): Για Κοκκοειδή (Planococcus ficus, 
Planococcus citri), με δόση 1-1,5 λίτρα σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 
2,25 λίτρα σκευάσματος / στρ.(max). Όγκος ψεκ. υγρού: 50-150 λίτρα/στρ. 
Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το τέλος της 
άνθησης έως τη συγκομιδή.
Αμπέλι (οινοποιήσιμες και επιτραπέζιες ποικιλίες): Για Ακάρεα - 
Eryophiidae, (Calepitrimerus vitis, Colomerus sp.,  Colomerus vitis), με δόση 
1-1,5 λίτρα σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 2,25 λίτρα σκευάσματος / 
στρ.(max). Όγκος ψεκ. υγρού: 50-150 λίτρα/στρ. Ψεκασμός φυλλώματος με 
την εμφάνιση των προσβολών από την έναρξη διόγκωσης των οφθαλμών έως 
την εμφάνιση των ταξιανθιών.
Μαρούλια και σαλατικά (Υ): Μαρούλι (Υ), Ρόκα (Υ), Κόκκινο σινάπι (Υ), 
Κάρδαμο (Υ), Γαιοκάρδαμο (Υ), Σπανάκι (Υ), Σέσκουλα/φύλλα τεύτλων 
(Υ), Σκαρόλες (πικρίδα)/πλατύφυλλα αντίδια (Υ): Για Αφίδες (Nasonovia 
ribisnigri, Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae), με δόση 1,5-2 λίτρα 
σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 3 λίτρα σκευάσματος / στρ.(max). 
Όγκος ψεκ. υγρού: 20-150 λίτρα/στρ. Ψεκασμός φυλλώματος με την 
εμφάνιση των προσβολών κατά τη διάρκεια όλης της καλλιεργητικής 
περιόδου. 
Φράουλα (υπαίθρου): Για Τετράνυχο (Tetranychus urticae),  με δόση 1,5-2 
λίτρα σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 3 λίτρα σκευάσματος / 
στρ.(max). Όγκος ψεκ. υγρού: 20-150 λίτρα/στρ. Ψεκασμός φυλλώματος με 
την εμφάνιση των προσβολών κατά τη διάρκεια όλης της καλλιεργητικής 
περιόδου. 
Σολανώδη (Τομάτα (Υ), Μελιτζάνα (Υ), Πιπεριά (Υ)): Για Τετράνυχο 
(Tetranychus urticae) και για Αλευρώδεις (Bemisia tabaci, Trialeurodes 

vaporariorum),  με δόση 1,5-2 λίτρα σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 3 
λίτρα σκευάσματος / στρ.(max). Όγκος ψεκ. υγρού: 20-150 λίτρα/στρ. 
Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών κατά τη διάρκεια 
όλης της καλλιεργητικής περιόδου. 
Κολοκυνθοειδή (εδώδιμος φλοιός) (Αγγούρι (Υ), Αγγουράκι (Υ), 
Κολοκύθι (Υ)): Για Αλευρώδεις (Bemisia tabaci, Trialeurodes 
vaporariorum),  με δόση 1,5-2 λίτρα σκευάσματος / 100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 3 
λίτρα σκευάσματος / στρ.(max). Όγκος ψεκ. υγρού: 20-150 λίτρα/στρ. 
Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών κατά τη διάρκεια 
όλης της καλλιεργητικής περιόδου. 
Κολοκυνθοειδή (μη εδώδιμος φλοιός) (Πεπόνι (Υ), Καρπούζι (Υ), 
Κολοκύθα (Υ)): Για Αφίδες  (Aphis gossypii, Myzus persicae), για  
Τετράνυχο (Tetranychus urticae) και για Αλευρώδεις (Bemisia tabaci, 
Trialeurodes vaporariorum),  με δόση 1,5-2 λίτρα σκευάσματος / 100 λίτρα 
ψεκ. υγρού ή 3 λίτρα σκευάσματος / στρ.(max). Όγκος ψεκ. υγρού: 20-150 
λίτρα/στρ. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών κατά τη 
διάρκεια όλης της καλλιεργητικής περιόδου. 
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 
Καλλιέργειες θερμοκηπίου (Θ)*: 20 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 3 
ημερών.  Εσπεριδοειδή, Αχλάδια, Αμπέλι (Επιτραπέζιες ποικιλίες), 
Αμπέλι (οινοποιήσιμες και επιτραπέζιες ποικιλίες), Ακρόδρυα 
(Αμυγδαλιά, Καρυδιά, Φουντουκιά, Φιστικιά), Μπανάνα, Αβοκάντο, 
Μάνγκο, Παπάγια, Ανανάς: 5 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 5 ημερών.  
Μαρούλια και σαλατικά (Υ), Φράουλα (υπαίθρου), Σολανώδη (Τομάτα 
(Υ), Μελιτζάνα (Υ), Πιπεριά (Υ)), Κολοκυνθοειδή (εδώδιμος φλοιός) 
(Αγγούρι (Υ), Αγγουράκι (Υ), Κολοκύθι (Υ)), Κολοκυνθοειδή (μη 
εδώδιμος φλοιός) (Πεπόνι (Υ), Καρπούζι (Υ), Κολοκύθα (Υ)): 5 
εφαρμογές με μεσοδιάστημα 3 ημερών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1) Η χρήση στη Πορτοκαλιά περιλαμβάνει και τα Περγαμόντα και τα 

Νεράντζια. Η χρήση στη Λεμονιά περιλαμβάνει και τα Κιτρολέμονα Η 
χρήση στη Μανταρινιά περιλαμβάνει και τις Κλημεντίνες. Η χρήση στο 
Γκρέιπφρουτ περιλαμβάνει και τις Φράπες. 

2) Στο θερμοκήπιο εφαρμόζεται με δοσολογία 2%, δηλαδή με δόση 20 κ.εκ. 
σκευάσματος ανά 1 λίτρο νερού.

3) Στις καλλιέργειες θερμοκηπίου: χρήση μόνο σε θερμοκήπια κλειστού 
τύπου (που παρέχουν πλήρη κάλυψη μέχρι το επίπεδο του εδάφους). Κατά 
τη διάρκεια της εφαρμογής σε θερμοκήπια και μέχρι το στέγνωμα των 
φύλλων, να παραμένουν κλειστά όλες οι πόρτες και τα παράθυρα.

4) Στις καλλιέργειες υπαίθρου: Μαρούλια και άλλα σαλατικά, 
Σολανώδη, Φράουλα και Κολοκυνθοειδή εφαρμόζεται με δοσολογία 
15-20 κ.εκ. σκευάσματος ανά 1 λίτρο νερού.

 * Kαλλιέργειες θερμοκηπίου (Θ): 
Σολανώδη: Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Πιπεριά Chilli, Πεπίνο,  Πατάτα.  
Κολοκυνθοειδή: Αγγούρι, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθα.
Κραμβοειδή: Λάχανο Λευκό, Λάχανο Κόκκινο, Λάχανο Savoy, Λαχανάκια 
Βρυξελλών, Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Λάχανο Κινέζικο, Λάχανο Σγουρό, 
/Λαχανίδα.
Φυλλώδη Λαχανικά: Αντίδια, Αντράκλα, Βλήτο, Γαιοκάρδαμο, Κάρδαμο, 
Καυκαλήθρα, Λάπαθο, Λυκοτρίβολο, Μαρούλι, Μαρούλι κατσαρό, 
Νεροκάρδαμο, Ραδίκι, Ραδίκι witloof, Ρόκα, Σινάπι Κόκκινο, Σκαρόλες, 
Σπανάκι, Σταμναγκάθι.
Ψυχανθή / Όσπρια: Κουκιά, Ρεβίθια, Φακές, Φασόλια με & χωρίς λοβό, 
Χλωρά, Κόκκινα, Λίμα, Μπιζέλια με & χωρίς λοβό, Βίκος, Λαθούρι, Λούπινα, 
Αμπελοφάσουλα, Αραχίδα.
Βολβώδη Λαχανικά: Κρεμμύδι ξηρό, Κρεμμύδι φρέσκο, Σκόρδο, Πράσο, 
Σχοινόπρασσο, Ασκαλώνιο, Ραπανάκι, Καρότο.

Αρωματικά & Φαρμακευτικά φυτά: Άνηθος, Αρώνια, Βασιλικός, Γιασεμί, 
Γλυκάνισος, Δυόσμος, Δάφνη, Δενδρολίβανο, Δίκταμο, Εστραγκόν, Θυμάρι, 
Κάππαρη, Κορίανδρος, Κύμινο, Λεβάντα, Μαϊντανός, Μάραθος, 
Μαντζουράνα, Μελισσόχορτο, Μέντα, Ρίγανη, Σάλβια, Σέλινο, Σχοινόπρασο, 
Ύσσωπος, Φασκόμηλο, Χαμομήλι.
Καλλωπιστικά: Αζαλέα Αλεξανδρινό, Αφρικανική Βιολέτα, Γαρυφαλλιά, 
Γλαδίολος / Γυψοφίλη, Ζέρμπερα, Κυκλάμινα, Μπιγόνια, Ντάλια, Ορτανσία, 
Πελαργόνιο, Πριμoύλα, Τουλίπα, Τριανταφυλλιά, Σαμπούκος, Χρυσάνθεμα. 
Φράουλα, Καπνoσπορεία.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Για όλες τις καλλιέργειες: Μη 
εφαρμόσιμο (Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι και την ημέρα της 
συγκομιδής).

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:
Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, 
όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  Aποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα.  
Nα φοράτε προστατευτικά γάντια, μέσα ατομικής προστασίας για τα 
μάτια/πρόσωπο. «Φοράτε γάντια, ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και 
προσωπίδα κατά την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού».  Διάθεση του 
περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.   ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ 
ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣIΑ ΤΟΥ. (Μην πλένετε τον 
εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση 
μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους 
δρόμους).  Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους, να αφήσετε 
αψέκαστη μία ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη.  
Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα 
έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά 
την ανθοφορία. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο 
ανθοφορίας ζιζανίων. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο 
που οι μέλισσες συλλέγουν γύρη. 

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για 
αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. 
Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή 
έναν γιατρό.
Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα 
γιατρό. Μη χορηγήσετε τίποτα στον παθόντα.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε το άτομο στον καθαρό αέρα σε στάση 
που διευκολύνει την αναπνοή.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και 
πλύνετέ τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Πλύντε με άφθονο νερό και σαπούνι. 
Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: 
Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

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

Συνθήκες αποθήκευσης - Χρονική σταθερότητα σκευάσματος: Το 
σκεύασμα παραμένει σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια, όταν 
αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο δροσερό, 
καλά αεριζόμενο και προστατευμένο από την άμεση
 ηλιακή ακτινοβολία.
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Maltodextrin 47,6%
ομάδα polysaccharide

Πυκνό Διάλυμα (SL)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 5 λίτρα

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

 

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

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες
Φυλάσσεται κλειδωμένο μακριά από παιδιά

Κάτοχος της άδειας:
Certis Europe B.V. ,
Stadsplateau 16, 3521 AZ Utrecht, PO Box 607, 3500 AP, Ολλανδία 

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά – Διανομή:
Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ.ΑΒΕΕ,
ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ. 48, 570 22, Σίνδος │ Τηλ.: 2310 568656 │ e-mail: info@efthymiadis.gr

Αριθ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 14726 / 23-10-2019

Εγγυημένη σύνθεση: Maltodextrin: 47,6% β/ο
                                     Βοηθητικές ουσίες 60% β/β
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UFI: 5369-60WV-100P-VHW8


