
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
•Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. •Μην τρώτε, μην πίνετε 
ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. •Πλύνετε τα χέρια και τα 
ακάλυπτα μέρη του σώματος σχολαστικά μετά τον χειρισμό. •Να φοράτε 
προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. 
•Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετέ τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. 
•Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

ΠPΩTEΣ BOHΘEIEΣ - ANTIΔOTO
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. 
Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε 
γιατρό.
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. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: 
Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
THΛ. KENTPOY ΔHΛHTHPIAΣEΩN: 210 7793777.

Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. 

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

Περιέχει caraway seed oil. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Κατηγορία και τρόπος δράσης: ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ – ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΟ για την καταπολέμηση 
του αλευρώδη σε τομάτα και αγγούρι. Συνιστάται επίσης για αφίδες, θρίπες, ακάρεα, 
κοκκοειδή, βαμβακάδα, ψύλλα, βρωμούσες και τζιτζικάκια, για τις καλλιέργειες που 
αναγράφονται στο φάσμα δράσης. Δρα δι’ επαφής.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί πλήρους καλύψεως του φυλλώματος. Το νερό που θα 
χρησιμοποιηθεί δεν πρέπει να είναι «σκληρό». Αν είναι δυνατό να χρησιμοποιείται βρόχινο 
ή αποσταγμένο νερό. Δεν πρέπει να γίνεται εφαρμογή με μεγάλη υγρασία. Δεν πρέπει να 
ψεκάζονται φυτά που βρίσκονται σε κατάσταση stress.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι την μέση 
με νερό. Ρίχνουμε μέσα στο ψεκαστικό δοχείο την απαιτούμενη δόση. Συμπληρώνουμε 
στην συνέχεια με το απαιτούμενο νερό με συνεχή ανάδευση. Η ανάδευση του ψεκαστικού 
διαλύματος συνεχίζεται μέχρι τον τερματισμό του ψεκασμού.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Λεμονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά, Γκρέιπ-φρουτ) για Αλευρώδης, 
Αφίδες, Θρίπες, Κοκκοειδή, Ακάρεα, ΑΚΡΟΔΡΥΑ (Αμυγδαλιά, Φουντουκιά, Καρυδιά) για 
Αφίδες, Θρίπες, Κοκκοειδή, Ακάρεα, ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, Αχλαδιά) για Αφίδες, Κοκκοειδή, 
Θρίπες, Ψύλλα, Ακάρεα και ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Βερικοκιά, Ροδακινιά) για Αφίδες, Θρίπες, 
Κοκκοειδή, Βαμβακάδα, Ακάρεα. με δόσεις 1900 κ.εκ.σκ./στρέμμα (min-max) ή 1900 κ.εκ.
σκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού και με όγκο ψεκ. υγρού 100 λίτρα/στρέμμα. Με την εμφάνιση 
της προσβολής και επανάληψη με την επανεμφάνιση των εντόμων. Μέχρι 4 εφαρμογές με 
7-10 ημέρες μεσοδιάστημα.
Τομάτα (Υ+Θ), Αγγούρι (Υ+Θ), Πιπεριά (Υ+Θ), Μελιτζάνα (Υ+Θ), Φασόλι (Υ+Θ), Μπιζέλι 
(Υ+Θ), Κολοκυνθοειδή (Υ+Θ), Λάχανο (Υ+Θ), Κουνουπίδι (Υ+Θ) για Αλευρώδης, Αφίδες, 
Βρωμούσες, Θρίπες, Τούτα, Ακάρεα, Αμπέλι για Χρήσεις Ήσσονος Σημασίας: Τζιτζικάκια*, 
Θρίπες*, Κοκκοειδή*, Ακάρεα*, Βατόμουρα* (Υ), Φραγκοστάφυλα* (Υ) (κόκκινα, μαύρα 
ή άσπρα) (Χρήσεις Ήσσονος Σημασίας) για Ακάρεα, Θρίπες, Αγκινάρα* (Υ) (Χρήση 
Ήσσονος Σημασίας) για Aphis fabae, Aphis gossypii, Brachycaudus cardui, Myzus persi-
cae, Tετράνυχοι, Παντζάρι* (Χρήση Ήσσονος Σημασίας) για Αφίδες, Θρίπες, Μπρόκολο* 
(Χρήση Ήσσονος Σημασίας) για Αφίδες, Αλευρώδεις, Ακάρεα, Σέλινο* (Χρήση Ήσσονος 
Σημασίας) για Αφίδες, Τετράνυχος, Θρίπες, Σέσκουλα* (φύλλα) (Χρήση Ήσσονος 
Σημασίας) για Αφίδες, Θρίπες, Ραδίκι* (Χρήση Ήσσονος Σημασίας) για Αφίδες, Θρίπες, 
Σκόρδο* (Χρήση Ήσσονος Σημασίας) για Θρίπες, Φακή* (Χρήση Ήσσονος Σημασίας) για 
Θρίπες, Ακάρεα, Μαϊντανός* (Χρήση Ήσσονος Σημασίας) για Αφίδες, Θρίπες, Ακάρεα, 
Ρόκα* (Χρήση Ήσσονος Σημασίας) για Αφίδες, Θρίπες, Ακάρεα, Κρεμμύδι φρέσκο* 
(Χρήση Ήσσονος Σημασίας) για Αφίδες, Θρίπες, Αλευρώδεις, Σπανάκι* (Χρήση Ήσσονος 
Σημασίας) για Αφίδες, Θρίπες, Γλυκοπατάτα* (Χρήση Ήσσονος Σημασίας) για Αφίδες, 
Aκάρεα, Μπάμια για Αφίδες, Θρίπες, Αλευρώδεις, Ακάρεα με δόσεις 750-1900 κ.εκ.σκ./
στρέμμα (min-max) ή 1500-1900 κ.εκ.σκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού και με όγκο ψεκ. υγρού 50-
100 λίτρα/στρέμμα. Με την εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη με την επανεμφάνιση 
των εντόμων. Μέχρι 4 εφαρμογές με 7-10 ημέρες μεσοδιάστημα.
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ, ΦΥΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ για Αφίδες, Θρίπες, Κοκκοειδή, Ακάρεα και 
Ελιά για Χρήσεις Ήσσονος Σημασίας: Ακάρεα*, Κοκκοειδή *, Κηκιδόμυγα*, Πυραλίδα*, 
Καλόκορη*, Βαμβακάδα*  με δόσεις 1500-1900 κ.εκ.σκ./στρέμμα (min-max) ή 1500-
1900 κ.εκ.σκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού και με όγκο ψεκ. υγρού 100 λίτρα/στρέμμα. Με την 
εμφάνιση της προσβολής και επανάληψη με την επανεμφάνιση των εντόμων. Μέχρι 4 
εφαρμογές με 7-10 ημέρες μεσοδιάστημα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
•Στις καλλιέργειες υπαίθρου, να μην εφαρμόζεται κατά την περίοδο της ανθοφορίας, 
όταν οι μέλισσες είναι σε φάση έντονης κινητικότητας και σε περίπτωση που εμφανίζεται 
μελίτωμα.
*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες 
αρνητικές επιπτώσεις από τη χρήση του σκευάσματος. Ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει 
ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη εφαρμογή 
του σκευάσματος»

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 
Για όλες τις καλλιέργειες του φάσματος δράσης: 0 ημέρες (μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
μέχρι και την ημέρα της συγκομιδής).

Φυτοτοξικότητα:
Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσης. 
Στην αχλαδιά να χρησιμοποιείται η χαμηλότερη δόση και να προηγείται δοκιμή στις 
ευαίσθητες ποικιλίες.

Καθαρισμός ψεκαστήρα:
Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο μετά τον ψεκασμό. Ξεπλύνετε τη δεξαμενή και τα 
εξαρτήματά της τρεις φορές με καθαρό νερό μέχρι ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος 
να απομακρυνθούν.

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

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το 
σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:  
Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική potassium salts of fatty acids, με άγνωστο μηχανισμό 
δράσης (ομάδα unknown) κατά ΙRAC. Συνιστάται η εναλλαγή με εντομοκτόνα που δεν 
ανήκουν σε αυτή την ομάδα προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή 
των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:
Να μην εισέρχονται άνθρωποι ή ζώα στη ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει εντελώς το 
ψεκαστικό υγρό. Αν εισέλθει εργαζόμενος στη ψεκασμένη περιοχή μετά τον ψεκασμό και 
πριν στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό, να φορά γάντια, μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο 
πουκάμισο.

Συνδυαστικότητα: ---

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης:
Να αποθηκεύεται σε ξηρό, δροσερό, κλειστό και καλά αεριζόμενο χώρο. Στις συνθήκες 
αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του. Να 
προστατεύεται από συνθήκες παγετού.

Product names marked ® or ™ , the ALLIANCE FRAME
the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON   
are Trademarks of a Syngenta Group Company

ΠΡΟΣΟΧΗΠυκνό διάλυμα (SL)
Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 
14783/24.11.2021

EΓΓYHMENH ΣYNΘEΣH:
potassium salts of fatty 
acids (άλατα καλίου λιπαρών
οξέων): 13,04 % β/o
Βοηθητικές ουσίες: 83,27% β/β

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ – 
ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΟ 
για την καταπολέμηση
του αλευρώδη σε τομάτα, 
αγγούρι και άλλων εχθρών 
σε διάφορες καλλιέργειες.
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
Προορίζεται μόνο για
επαγγελματίες χρήστες.
ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ / ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: 
ΒΙΟΡΥΛ Α.Ε. ΧΗΜΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
28ο χλμ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΑΦΙΔΝΕΣ
Τ.Κ. 190 14, ΤΗΛ: 22950 45100 
ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ: Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ
Λ. Ανθούσας, Ανθούσα Αττικής, 153 49
Τηλ.: 210 6666612-13    www.syngenta.gr
ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3

UFI: UX5F-S95K-5M0Q-08KD

GROUP INSECTICIDE28

1 lt

                    •Προκαλεί ερεθισμό
                του δέρματος.
            •Προκαλεί σοβαρό
        οφθαλμικό ερεθισμό.
     •Πολύ τοξικό για τους
        υδρόβιους οργανισμούς,
        με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

CLAVITUS 13 SL GREC/12Z 1lt Bottle Label

«Το παρόν σκεύασμα 
βεβαιώνεται από 
τη ΔΗΩ για χρήση

στη βιολογική γεωργία»


