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

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του 
ψεκαστικού με τη μισή ποσότητα νερού και προσθέστε την απαραίτητη 
ποσότητα σκευάσματος ανακατεύοντας. Συμπληρώστε το υπόλοιπο 
νερό ανακατεύοντας. Πριν τη χρήση, ρυθμίστε τον εξοπλισμό 
εφαρμογής έτσι ώστε να διασφαλίζεται η κατανομή της σωστής δόσης 
του σκευάσματος στο έδαφος και η μέγιστη απορρόφησή του.

Φάσμα δράσης:
Πιπεριά (Θ), Μελιτζάνα (Θ), Αγγούρι (Θ), Κολοκύθι (Θ), Πεπόνι (Θ), 
Καρπούζι (Θ), Φασολάκια φρέσκα (Θ): Για Meloidogyne spp με δόση 500 
κ.εκ.σκ./στρ.(max). Όγκ.ψεκ.υγρ.: 1000-2000 λίτ./στρ. Με ριζοπότισμα 
(ΒΒCH 12-89). Από την έκπτυξη του 2ου πραγματικού φύλλου έως την 
πλήρη ωρίμανση των καρπών. Μέχρι 4 εφαρμογές με 10 -14 ημέρες 
μεσοδιάστημα.
Τομάτα (Θ): Για Meloidogyne spp με δόση 500 κ.εκ.σκ./στρ.(max). Όγκ.
ψεκ.υγρ.: 1000-2000 λίτ./στρ. Με ριζοπότισμα (ΒΒCH 12-89). Από την 
έκπτυξη του 2ου πραγματικού φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση των 
καρπών. Μέχρι 6 εφαρμογές με 10 -14 ημέρες μεσοδιάστημα.

Παρατηρήσεις:
1) Η έναρξη των εφαρμογών να πραγματοποιηθεί μετά τη μεταφύτευση 
     (1-5 ημέρες).
2) Χρησιμοποιείστε όγκους ψεκαστικού υγρού από 1000-2000 λίτρα στο 
    στρέμμα, που αρκούν για την κατανομή του προϊόντος στη ζώνη 
     εδάφους όπου αναπτύσσονται οι ρίζες. Μη χρησιμοποιείτε υπερβολική 
    ποσότητα νερού, καθώς η απορρόφηση σε μεγαλύτερο βάθος μειώνει 
    την αποτελεσματικότητα του σκευάσματος για την καταπολέμηση 
    των νηματωδών.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 
Θερμοκηπίου: Πιπεριά, Μελιτζάνα, Τομάτα, Αγγούρι, Κολοκύθι, 
Πεπόνι, Καρπούζι, Φασολάκια φρέσκα: 0 (αυθημερόν).

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Μετά την εφαρμογή, πλύνετέ 
καλά με νερό τον εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε.

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

Συνδυαστικότητα: Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο του.

Προφυλάξεις για τους χειριστές: Απαιτούνται γάντια κατά την 
ανάμειξη και φόρτωση του προϊόντος.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις 
και δόσεις εφαρμογής.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης:
Παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον, εάν διατηρηθεί στην 
αρχική του κλειστή συσκευασία μακριά από φωτιά ή άλλες πηγές 
θερμότητας σε ξηρό και δροσερό χώρο.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 
•Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. •Μην τρώτε, πίνετε ή 
καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. •Εφοδιαστείτε με τις ειδικές 
οδηγίες πριν από τη χρήση. •Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. •Διάθεση του 
περιέκτη σε σημεία συγκέντρωσης των κενών συσκευασίας. 

ΠPΩTEΣ BOHΘEIEΣ - ANTIΔOTO
Γενικά: Μεταφέρετε τον παθόντα σε καλά εξαεριζόμενο χώρο και 
προφυλάξτε τον από την υποθερμία. Σε περίπτωση υποψίας δηλητηριάσεως 
καλέστε αμέσως γιατρό. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό 
εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα 
και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. 
Αναπνοή: Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και 
ξεπλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια σας με καθαρό νερό 
για μερικά λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό.
Σε περίπτωση κατάποσης: Χορηγήστε επανειλημμένα ιατρικό άνθρακα με 
μεγάλες ποσότητες νερού. Μην χορηγήσετε οτιδήποτε εάν ο παθών δεν έχει 
τις αισθήσεις του. Μην προκαλέσετε εμετό.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική 
θεραπεία.
THΛ. KENTPOY ΔHΛHTHPIAΣEΩN: 210 7793777.

Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
Να μην πλένετε τον εξοπλισμό κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης
από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

Επικίνδυνο για τις μέλισσες και τα άλλα έντομα επικονίασης.
Εάν χρησιμοποιούνται κυψέλες του είδους Bombus terrestis για την 
επικονίαση στο θερμοκήπιο, οι κυψέλες πρέπει να καλύπτονται ή να 

απομακρύνονται από το θερμοκήπιο πριν την εφαρμογή του σκευάσματος 
και να επαναφέρονται τουλάχιστον για 12 ώρες μετά την εφαρμογή του.

Περιέχει abamectin, 1,2-benzisothiazol-3-one και EDDHA-NaFe,
μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

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

Τρόπος δράσης: Δρα κυρίως με επαφή και μέσω της συνεχούς ενεργοποίησης της 
ροής ιόντων χλωρίου, προκαλεί παράλυση στους νηματώδεις με αποτέλεσμα να 
σταματούν να τρέφονται και να πεθαίνουν σύντομα.

Τρόπος εφαρμογής: Εφαρμογή στο έδαφος με ριζοπότισμα ή μέσω του 
συστήματος στάγδην άρδευσης.

GROUP INSECTICIDE6
Abamectin (Χημική Ομάδα avermectins)

Πυκνό εναιώρημα (SC)
Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 
3064/16-08-2017

EΓΓYHMENH ΣYNΘEΣH: 

Abamectin 2.0 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες 98,05% β/β
Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3-one 
και EDDHA-NaFe, μπορεί να
προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Nηματωδοκτόνο για καλλιέργειες
κηπευτικών θερμοκηπίου.
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ
ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες
χρήστες
ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ:
Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη 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

•Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης
   και σε περίπτωση εισπνοής.
•Μπορεί να προκαλέσει βλάβες
   στο νευρικό σύστημα ύστερα από
   παρατεταμένη ή επανειλημμένη
   έκθεση.
•Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους
   οργανισμούς, με μακροχρόνιες
   επιπτώσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ


