
Κατηγορία και τρόπος δράσης: Το tebufenozide είναι ρυθμιστής ανάπτυξης των εντόμων και μιμείται τη 
δράση της εκδυσόνης, μιας ορμόνης αλλαγής του περιβλήματος των προνυμφών των λεπιδοπτέρων. 
Προκαλεί την πρώιμη αλλαγή του περιβλήματος των προνυμφών με αποτέλεσμα το θάνατό τους μέσα σε 
2- 4 ημέρες. Δεν είναι διασυστηματικό και δρα κυρίως με κατάποση, ενώ έχει ελάχιστη δράση με επαφή. 
Είναι δραστικό κυρίως στις προνύμφες, λιγότερο στα ωά, ενώ δεν έχει δράση στα ακμαία.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ: για Φυλλοκνίστη (Phyllocnistis citrella) στη δόση 60 κ.εκ. σκευάσματος + λάδι /100 λίτρα 
ψεκ. υγρού με 100-250 λίτρα ψεκαστικού υγρού/ στρέμμα. Εφαρμογή στην έναρξη προσβολής 
(προνύμφες, στα πρώτα στάδια). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών /καλλιεργητική περίοδο: 2 ανά 14 ημέρες.

ΜΗΛΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ: για Καρπόκαψα (Cydia pomonella), Φυλλορύκτες (Phyllonorycter spp) στη δόση 60 
κ.εκ. σκευάσματος /100 λίτρα ψεκ. υγρού με 100-150 λίτρα ψεκαστικού υγρού/ στρέμμα. Εφαρμογές από 
την έναρξη της ωρίμανσης των καρπών (BBCH 81, Αύγουστος). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ 
καλλιεργητική περίοδο: 4 ανά 14-21 ημέρες.

ΑΜΠΕΛΙ: για Ευδεμίδα (Lobesia-Polychrosis botrana) στη δόση 60 κ.εκ. σκευάσματος /100 λίτρα ψεκ. 
υγρού με 50-100 λίτρα ψεκαστικού υγρού/ στρέμμα. Εφαρμογές από την έναρξη της ωρίμανσης των 
καρπών (BBCH 81, Ιούλιος-Αύγουστος). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών /καλλιεργητική περίοδο: 2 ανά 7 
ημέρες.

ΤΟΜΑΤΑ, ΠΙΠΕΡΙΑ (θερμοκηπίου): για Σποντόπτερα (Spontoptera spp) στη δόση 60-80 κ.εκ. 
σκευάσματος /100 λίτρα ψεκ. υγρού με 100-150 λίτρα ψεκαστικού υγρού/ στρέμμα. Εφαρμογές από την 
έναρξη της προσβολής (προνύμφες, στα πρώτα στάδια). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών /καλλιεργητική 
περίοδο: 3 ανά 7-14 ημέρες.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Ο προσδιορισμός του χρόνου εφαρμογής γίνεται με σύστημα 
φερομονικών παγίδων για παρακολούθηση των πτήσεων των γενεών ή σύμφωνα με τις συστάσεις των 
γεωργικών προειδοποιήσεων.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: •Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη 
μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας. Συμπληρώστε το 
υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. •Ξεπλύνετε τις κενές φιάλες συσκευασίας, ρίχνοντας τα νερά 
στο ψεκαστικό δοχείο.

Συνδυαστικότητα: Δε συνδυάζεται με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης. Για την καταπολέμηση του 
φυλλοκνίστη των εσπεριδοειδών συνιστάται ο συνδυασμός με 300-500 κ.εκ. γαλακτώματος ορυκτελαίου 
(π.χ. θερινός πολτός). Να τηρούνται οι οδηγίες που αναγράφονται και στην ετικέτα του ορυκτελαίου.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας: Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις 
συνιστώμενες χρήσεις, δόσεις και οδηγίες εφαρμογής.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: - Μανταρινιά, Μηλιά, Αχλαδιά: 14 ημέρες
- Αμπέλι: 21 ημέρες
- Τομάτα, Πιπεριά (θερμοκηπίου): 3 ημέρες
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
•Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.  •Πλύνετε χέρια και τα ακάλυπτα 
μέρη του σώματος σχολαστικά μετά το χειρισμό. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε 
όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  •ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε 
αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.  
•Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. • Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.  
•Διάθεση του περιεχομένου σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία.  •Περιέχει 1,2 -
Benzisothiozolin - 3 - one. • Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
•Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική 
συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). 
Εισπνοή: Μεταφέρατε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. 
Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό επί 15 λεπτά. Αν 
εμφανιστεί ερεθισμός, συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.
Επαφή με το δέρμα: Ξεπλύνετε τις περιοχές του δέρματος στις οποίες έπεσε 
σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό με άφθονο νερό και σαπούνι. Αφαιρέστε αμέσως τα 
ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα. Πλύνετε τα πριν τα ξαναφορέσετε. Μην 
παίρνετε για πλύσιμο τον ρουχισμό στο σπίτι.
Σε περίπτωση κατάποσης: ∆ώστε στον παθόντα 2 ποτήρια νερό και 
συμβουλευθείτε γιατρό. Μη χορηγήσετε τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει 
χάσει τις αισθήσεις του. 
Σημείωση για το γιατρό: Σε περίπτωση κατάποσης συνιστάται προσεκτική 
πλύση στομάχου.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

Καθαρισμός ψεκαστήρα: ξέπλυμα με άφθονο νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση 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 προηγουμέ-
νως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε 
σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Διατηρείται 
στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά 
αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την 
ημερομηνία παρασκευής του.

Ημερομηνία παραγωγής/ Αριθμός παρτίδας: Βλέπε φιάλη

ΠΡΟΣΟΧΗ
-Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, 
 με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Ε Ν Τ ΟΜ Ο Κ Τ O Ν Ο

Κάτοχος της έγκρισης:

Nisso Chemical Europe GmbH, 

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

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

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

MIMIC
24 SC

ΠΡΟΟΡIΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤIΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  600 κ.εκ.

Εγγυημένη Σύνθεση: tebufenozide 24% β/ο
                                       βοηθ. ουσίες 76,8% β/β

Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας: 1796/ 22-01-2004

Πυκνό εναιώρημα (SC)

tebufenozide 
(χημική ομάδα: διακυλυδραζίνες)


