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L1044344  GREC/7W  PPE4095464

600 gr

Fenoxycarb (καρβαμιδικό)

Υδατοδιασπειρόμενοι κόκκοι (WG)
Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ):
14653/10-05-2018

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
Fenoxycarb 25% β/β
Βοηθητικές ουσίες 74,2% β/β

Καρβαμιδικό εντομοκτόνο.
Ρυθμιστής αυξήσεως που δρα
δι’ επαφής και από στομάχου.
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ
ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες
χρήστες.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: Syngenta Hellas A.E.B.E.
Λ. Ανθούσας, Ανθούσα Αττικής, 153 49
Τηλ.: 210 6666612-13   -   www.syngenta.gr
ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3

•Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.
•Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους 
   οργανισμούς, με μακροχρόνιες
   επιπτώσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ

25 WG

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, 
Μουσμουλιά): 1) Για Φυλλορύκτες (Phyllonorycter 
corylifoliella, Phyllonorycter blancardella, Chemiostoma 
scitella, Lyonetia spp) 50 γρ. σκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού 
ή 75 γρ.σκ./στρέμμα (max). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 
20-150 λίτρα/στρέμμα. 2) Για Καρπόκαψα (Cydia po-
monella), Ψύλλα αχλαδιάς (Psylla pyri) και Κοκκοειδή 
(Quadraspidiotus perniciosus) 60 γρ. σκ./100 λίτρα ψεκ. 
υγρού ή 90 γρ.σκ./στρέμμα (max). Όγκος ψεκαστικού 
υγρού: 20-150 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμός φυλλώματος 
από το στάδιο σχηματισμού του καρπού έως το στάδιο 
της προχωρημένης ωρίμανσης- χρωματισμού των 
καρπών (BBCH 71-85). Μέχρι 2 εφαρμογές με 12 ημέρες 
μεσοδιάστημα. Ροδακινιά, Νεκταρινιά: Για Βλαστορύκτη 
της ροδακινιάς (Grapholitha molesta) και Κοκκοειδή 
(Pseudaulacaspis pentagona) 60 γρ. σκ./100 λίτρα ψεκ. 
υγρού ή 90 γρ.σκ./στρέμμα (max). Όγκος ψεκαστικού 
υγρού: 20-150 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμός φυλλώματος 
από το στάδιο σχηματισμού του καρπού έως το στάδιο 
της προχωρημένης ωρίμανσης- χρωματισμού των 
καρπών (BBCH 71-85). Μέχρι 2 εφαρμογές με 12-14 
ημέρες μεσοδιάστημα. Δαμασκηνιά: Για Καρπόκαψα 
δαμασκηνιάς (Laspeyresia funebrana) 60 γρ. σκ./100 
λίτρα ψεκ. υγρού ή 90 γρ.σκ./στρέμμα (max). Όγκος 
ψεκαστικού υγρού: 20-150 λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμός 
φυλλώματος από το στάδιο σχηματισμού του καρπού έως 
το στάδιο της προχωρημένης ωρίμανσης- χρωματισμού 
των καρπών (BBCH 71-85). Μέχρι 2 εφαρμογές με 10 
ημέρες μεσοδιάστημα. Αμπέλι: Για Ευδεμίδα (Polychro-
sis botrana), Κογχυλίδα (Clysia ambiguella) και Κοκκοειδή 
(Planococcus citri) 40 γρ. σκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 60 
γρ.σκ./στρέμμα (max). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-150 
λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμός φυλλώματος από το στάδιο 
της καρπόδεσης έως το στάδιο πριν τη συγκομιδή όπου 
οι ράγες αρχίζουν να μαλακώνουν (BBCH 71-85). Μέχρι 
2 εφαρμογές με 12-14 ημέρες μεσοδιάστημα. Ελιά: Για 
Λεκάνιο (Saissetia oleae) 40 γρ. σκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού 
ή 60 γρ.σκ./στρέμμα (max). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 150 
λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμός φυλλώματος από το στάδιο 
όπου ο καρπός έχει αποκτήσει το 10% του τελικού του 
μεγέθους έως το στάδιο όπου έχει αποκτήσει το 90% του 
τελικού του μεγέθους- το κατάλληλο στάδιο για συλλογή 
πράσινου καρπού (BBCH 71-79). Μέχρι 2 εφαρμογές 
με 10 ημέρες μεσοδιάστημα. Καρυδιά: Για Καρπόκαψα 
(Cydia pomonella) 27 γρ. σκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 32 
γρ.σκ./στρέμμα (max). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-120 
λίτρα/στρέμμα. Ψεκασμός φυλλώματος από το στάδιο 
όπου ο καρπός έχει αποκτήσει το 10% του τελικού του 
μεγέθους έως το στάδιο της προχωρημένης ωρίμανσης/ 
χρωματισμού του καρπού (BBCH 71-85). Μέχρι 2 
εφαρμογές με 12 ημέρες μεσοδιάστημα. Φιστικιά (χρήση 
ήσσονος σημασίας): Για Ψύλλα (Agonoscena targionii) 
60 γρ. σκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 90 γρ.σκ./στρέμμα 
(max). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-150 λίτρα/στρέμμα. 
Ψεκασμός καλύψεως από την εμφάνιση των πρώτων 
προσβολών έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (μέχρι 
BBCH 85). 1 εφαρμογή.

Παρατηρήσεις: 1) Για τη μέγιστη αποτελεσματικότητα 
του σκευάσματος, η χρήση του να πραγματοποιείται  
στα κοκκοειδή όταν τα 2/3 του πληθυσμού είναι σε 
κινητά στάδια και στα λεπιδόπτερα με την έναρξη 
των εναποθέσεων των αυγών και στις προνύμφες του 
τελευταίου σταδίου. 2) Ο μικρός όγκος ψεκαστικού 
να εφαρμόζεται στα νεαρά δένδρα. 3) Για τη χρήση 
ήσσονος σημασίας (φιστικιά) υπεύθυνος σε σχέση με 
τις αποτυχίες όσον αφορά την αποτελεσματικότητα ή τη 
φυτοτοξικότητα του προϊόντος, είναι το πρόσωπο που 
χρησιμοποιεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν.
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Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αδειάστε τελείως το 
ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό 
το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να 
εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:
Οι κενές συσκευασίες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό 
ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό 
δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως 
με σκίσιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, 
να εναποτεθούν σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή 
ανάκτηση ενέργειας.

Φυτοτοξικότητα: Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό όταν 
εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του. Στην 
αχλαδιά να μην χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ορυκτέλαια.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή 
περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Για περιορισμό του 
κινδύνου ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστώνται τα 
παρακάτω:
•Επεμβάσεις σε εναλλαγή με εντομοκτόνα που ανήκουν σε 
   διαφορετικές χημικές ομάδες και έχουν διαφορετικό τρόπο 
   δράσης ή με μη χημικές μεθόδους.
•Να μη χρησιμοποιείται σε διαδοχικές χρονιές.
•Να αποφεύγεται η χρήση χαμηλότερων δόσεων από τις  
   εγκεκριμένες.
•Να εφαρμόζονται έως 2 ψεκασμοί ανά καλλιεργητική 
   περίοδο στα ενδεδειγμένα μεσοδιαστήματα.
•Να εφαρμόζεται, όσο είναι δυνατό, στα πιο ευαίσθητα 
   στάδια του βιολογικού κύκλου των εντόμων.
•Σε περίπτωση αποδεδειγμένης εμφάνισης ανθεκτικότητας 
   να μη χρησιμοποιείται παρά μόνο αν είναι μέρος στρατηγικής 
   αποφυγής ανθεκτικότητας για να μειώσει το επίπεδο της 
   ανθεκτικότητας (ολοκληρωμένα προγράμματα 
   φυτοπροστασίας).

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της 
πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που 
έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Η πρόσβαση επιτρέπεται αφού 
στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στην ψεκαζόμενη φυλλική 
επιφάνεια.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – Συνθήκες 
αποθήκευσης: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) 
χρόνια σε συνθήκες περιβάλλοντος. Διατηρείτε το δοχείο/
κουτί ερμητικά κλειστό, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο 
μέρος σε θερμοκρασία <30οC.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 
Ελιά: 60 ημέρες, Δαμασκηνιά, Καρυδιά, Αμπέλι: 21 ημέρες,
Μηλοειδή (μηλιά, αχλαδιά, κυδωνιά, μουσμουλιά), 
Ροδακινιά, Νεκταρινιά: 14 ημέρες, Φιστικιά: 30 ημέρες.

ΠPOΦYΛAΞEIΣ
•Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. •Μην 
τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το 
προϊόν. •Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά 
ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. 
•Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. 
Φοράτε προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά την ανάμιξη/
φόρτωση και κατά την εφαρμογή. •Διάθεση του περιεχομένου/
περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

ΠPΩTEΣ BOHΘEIEΣ - ANTIΔOTO:
Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης του ανθρώπου από ατύχημα: 
Γενικά: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία 
ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα 
όπου είναι δυνατόν). ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας 
έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Σε περίπτωση 
εισπνοής: Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Κρατήστε 
τον ζεστό και ξεκούραστο. Εάν δεν επανέλθει η αναπνοή του 
παθόντα εφαρμόστε τεχνική αναπνοή. Καλέστε τον γιατρό 
αμέσως. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε 
αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με το προϊόν. 
Πλυθείτε καλά με άφθονο νερό. Εάν ο δερματικός ερεθισμός 
παραμείνει, καλέστε γιατρό. Πλύντε καλά τα ρούχα πριν τα 
ξαναφορέσετε. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύντε 
καλά τα μάτια με άφθονο και καθαρό νερό για τουλάχιστον 15 
λεπτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν απαιτείτε. Σε περίπτωση 
κατάποσης: Καλέστε αμέσως γιατρό (δείξτε την ετικέτα όπου 
είναι δυνατόν). Μην προκαλέσετε εμετό. ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν 
υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Να μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε 
μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από τα επιφανειακά 
ύδατα, στις καλλιέργειες μηλοειδών, πυρηνοκάρπων, ελιάς και 

φιστικιάς που εφαρμόστηκε το σκεύασμα.
Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη-στόχους αφήστε μία 

αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τις γειτονικές 
καλλιέργειες στους οπωρώνες.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία 
και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Τρόπος δράσης: Εμποδίζει τη μεταμόρφωση των προνυμφών ή 
την εκκόλαψη των αυγών (ωοκτόνο και προνυμφοκτόνο δράση). 
Δεν έχει ακμαιοκτόνο δράση.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο 
του ψεκαστικού μηχανήματος κατά τα 3/4 με νερό. Προσθέστε 
τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος χωρίς προδιάλυση και 
ανακινείστε. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας 
την ανάδευση. Βεβαιωθείτε ότι το ψεκαστικό μηχάνημα και ειδικά 
τα ακροφύσια έχουν καθαριστεί πριν τον ψεκασμό. Τα ψεκαστικά 
μηχανήματα πρέπει να ρυθμιστούν/ελεγχθούν με ακρίβεια για να 
διασφαλιστεί η σωστή χρήση.


