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Aﬃrm 095 SG
Τελευταία ενημέρωση:
06.12.2018

Εντομοκτόνο
Φυτοπροστασία
Αριθμός Έγκρισης:
14384
Συσκευασίες:
Κουτί 250 γρ.
Κουτί 500 γρ.
Κουτί 1 κιλό
Κουτί 5 κιλά
Σύνθεση:
0,95%
emamectin benzoate
Χημική ομάδα
Αβερμεκτίνη
Μορφή:
SG (Υδατοδιαλυτοί Κόκκοι)
Μη διασυστηματικό εντομοκτόνο για την αντιμετώπιση λεπιδοπτέρων εντόμων που προσβάλλουν
κηπευτικά, αμπέλι, βαμβάκι, μηλιά, ροδακινιά και άλλες καλλιέργειες. Παρουσιάζει διελασματική
κίνηση. Δρα κυρίως με κατάποση. Προσδένεται στους υποδοχείς του γαμινοβουτυρικού οξέος (GABA)
και ενεργοποιεί το κανάλι ιόντων χλωρίου. Η συνεχής εισροή ιόντων χλωρίου στο μυϊκό ιστό οδηγεί
στην παράλυση και τελικά το θάνατο των εντόμων.
To Aﬃrm είναι νέο μοντέρνο εντομοκτόνο για τον έλεγχο πολλών λεπιδόπτερων σε μεγάλο αριθμό
καλλιεργειών. Ο μοναδικός μηχανισμός δράσης του και το εξαιρετικό προφίλ του, το καθιστούν
ιδανικό σύμμαχο για παραγωγούς που επιζητούν υψηλή αποτελεσματικότητα παράλληλα με την
κάλυψη των αναγκών της διατροφικής αλυσίδας

Product CP: Tabs
Εγκρίσεις
Ταξινόμηση και Σήμανση
Συμβουλές εφαρμογής
Πρώτες Βοήθειες
Φιλτράρισμα βάσει καλλιέργειας
- Οποιοδήποτε - ▼
Apply

1
Επόμενη

Αγγούρι Θ.
Αγκινάρα
Αμπέλι Επιτ.
Αμπέλι Οιν.
Βαμβάκι
Καρπούζι Θ.
Καρπούζι Υπ.
Κολοκύθι Θερμοκηπίου
Κουνουπίδι
Λάχανο

1
Επόμενη
•
Ταξινόμηση & Σήμανση

SGH09
Δηλώσεις Επικινδυνότητας

• H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με
μακροχρόνιες επιπτώσεις..
• EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη
υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

• Ρ102: Μακριά από παιδιά.
• P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό
το προϊόν.
• P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.

Συμπληρωματικές
πληροφορίες

SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
Spe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να
αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων για την
καλλιέργεια του βαμβακιού και των κηπευτικών χαμηλού ύψους (<
50 εκ.), 10 μέτρων για την καλλιέργεια του αμπελιού και των
υπόλοιπων κηπευτικών (> 50 εκ.) και 30 μέτρων από τις
καλλιέργειες των οπωρώνων από τα επιφανειακά ύδατα.
Spe3: Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα φυτά να αφήσετε μιαν
αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από τις καλλιέργειες της
ροδακινιάς, της νεκταρινιάς και της μηλιάς.
Spe8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες.
Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης
μην 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.
Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμένουν στις
κυψέλες τους για μια μέρα εξασφαλίζοντας τροφή και νερό εντός
της κυψέλης ή να απομακρυνθούν οι κυψέλες. H εφαρμογή πρέπει
να πραγματοποιείται μετά το πέρας της πτήσης των μελισσών,
αργά το απόγευμα.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού
Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε
αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό
αναδεύοντας συνεχώς. Το ψεκαστικό διάλυμα πρέπει να αναδευτεί καλά πριν αρχίσει ο ψεκασμός

Παρατηρήσεις
Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιορίζεται ο
πληθυσμός των εντόμων-εχθρών και να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως
απαραίτητες για αποτελεσματικό έλεγχο. Εφαρμογές, μόνο όταν είναι απαραίτητο, με βάση τα όρια
οικονομικής ζημιάς (εφόσον υπάρχουν) και με τρόπο ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος για τα ωφέλιμα
αρθρόποδα. Το ΑFFIRM 0.95 SG θα πρέπει να εφαρμόζεται την κατάλληλη χρονική στιγμή,
στοχεύοντας τα πλέον ευαίσθητα βιολογικά στάδια των εντόμων-εχθρών. Το σκεύασμα θα πρέπει να
εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και μεσοδιαστήματα και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται
καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το ψεκαστικό υγρό. Να αποφεύγονται οι
διαδοχικές εφαρμογές με ΑFFIRM 0.95 SG. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα
από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης. Στις περιπτώσεις παρακολούθησης των πληθυσμών
του εντόμου-εχθρού και όπου απαιτούνται πολλαπλές εφαρμογές ανά έτος ή καλλιεργητική περίοδο
για αποτελεσματικό έλεγχο (π.χ. Lobesia botrana, Heliothis armigera), διαδοχικές γενιές των
εντόμων-εχθρών συνίσταται να μην αντιμετωπίζονται με σκευάσματα της ίδιας ομάδας. Να
διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εχθρών/στόχων ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα
ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης
αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα
διαφορετικής ομάδας.
Τρόπος εφαρμογής
Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
Χρονική σταθερότητα
Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής
του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά
αεριζόμενο, μακριά από το άμεση ηλιακή ακτινοβολία και σε θερμοκρασίες μεταξύ -10°C έως 35°C.
Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο: Γενικά: Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία,
ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). Σε περίπτωση επαφής
µε το δέρµα: Αφαιρέστε τα εµποτισµένα µε το ψεκαστικό υγρό ρούχα αµέσως και πλύνετε καλά τα
προσβεβληµένα µέρη του σώµατος µε νερό και σαπούνι και στη συνέχεια ξεπλύνετε µε νερό. Εάν ο
ερεθισµός παραµένει ζητείστε ιατρική συµβουλή. Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια: Ξεπλύνετε
τα µάτια µε καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Συµβουλευθείτε οφθαλµίατρο. Σε περίπτωση
κατάποσης: Nα µην προκληθεί εµετός Ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και δείξτε αυτό το
δοχείο ή την ετικέτα. Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα.
∆ιατηρήστε τον ζεστό και ξαπλωµένο. Καλέστε γιατρό ή το Κέντρο ∆ηλητηριάσεων. Αντίδοτο:
∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρµόστε συµπτωµατική θεραπεία. ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ
∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

