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9,5 WG

UFI: AUD5-U02K-N00A-8N2R
GROUP INSECTICIDE6

•Μπορεί να προκαλέσει 
   βλάβες σε όργανα 
   (νευρικό σύστημα) 
   ύστερα από παρατεταμένη
   ή επανειλημμένη έκθεση.
•Πολύ τοξικό για τους 
   υδρόβιους οργανισμούς, 
   με μακροχρόνιες
   επιπτώσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Emamectin benzoate (χημική ομάδα Αβερμεκτίνες)

Bρέξιμοι κόκκοι (WG)
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
Emamectin benzoate: 0.95 % β/β
Βοηθητικές ουσίες: 99% β/β
Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά
(ΑΑΔΑ): 14630/06.12.2017

Μη διασυστηματικό εντομοκτόνο 
για την αντιμετώπιση λεπιδοπτέρων 
εντόμων που προσβάλλουν μηλοειδή, 
πυρηνόκαρπα, ακρόδρυα και 
την ακτινιδιά.
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες
ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ: Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη AΕΒΕ
Λ. Ανθούσας, Ανθούσα Αττικής, 153 49
Τηλ.: 210 6666612-13    www.syngenta.gr
ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3
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ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
•Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. •Μην αναπνέετε σκόνη. •Μην τρώτε, πίνετε 
ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. •Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ μέσα 
ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. •Φοράτε γάντια, ολόσωμη προστατευτική 
ενδυμασία και μάσκα κατά τη διάρκεια της ανάμειξης/φόρτωσης και κατά την εφαρμογή. •Η 
εφαρμογή να γίνεται με τρακτέρ με καμπίνα κλειστού τύπου. •Σε περίπτωση επανεισόδου 
στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι. 
•Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Γενικές οδηγίες: Να έχετε διαθέσιμη την ετικέτα ή το φύλλο οδηγιών του προϊόντος σε 
περίπτωση που απευθυνθείτε για βοήθεια σε γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων. Συμβουλευθείτε 
/ Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε το παθόντα στο καθαρό αέρα. Σε περίπτωση μη κανονικής 
αναπνοής ή διακοπής της, αρχίστε τεχνητή αναπνοή. Φέρετε τον παθόντα σε θέση ανάπαυσης 
και διατηρείστε τον ζεστό. Ειδοποιείστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε 
αμέσως με πολύ νερό. Αν ο ερεθισμός του δέρματος επιμένει, συμβουλευτείτε ένα γιατρό. 
Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. 
Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 
Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
Σε περίπτωση κατάποσης: Αναζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή 
την ετικέτα. ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΤΕ ΕΜΕΤΟ.
Χορηγήστε επανειλημμένα ιατρικό άνθρακα με μεγάλες ποσότητες νερού.
Μην χορηγήσετε οτιδήποτε εάν ο παθών δεν έχει τις αισθήσεις του.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
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ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ
Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες 
επιφάνειες και τους δρόμους.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μία αψέκαστη ζώνη 
προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα:

•40 μέτρων ή 25 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς 
του ψεκαστικού νέφους κατά 50 % ή 20 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων 

μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75 % ή 15 μέτρων σε συνδυασμό με 
τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90 % για την 

καλλιέργεια των πυρηνοκάρπων.
•35 μέτρων ή 25 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς 
του ψεκαστικού νέφους κατά 50 % ή 15 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων 

μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75 % ή 10 μέτρων σε συνδυασμό με 
τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90 % για την 

καλλιέργεια των μηλοειδών.
•14 μέτρων ή 10 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς 

του ψεκαστικού νέφους κατά 50 % ή 5 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων 
μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75 % ή χρησιμοποιείστε ακροφύσια 

μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90 % για την καλλιέργεια των 
ακρόδρυων.

•15 μέτρων ή 10 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς 
του ψεκαστικού νέφους κατά 50 % ή 5 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων 

μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75 % για την καλλιέργεια της 
ακτινιδιάς.

Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους να αφήσετε μία αψέκαστη ζώνη 
προστασίας:

•5 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του 
ψεκαστικού νέφους κατά 90 % ή 10 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων 
μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75 % για την καλλιέργεια των 

μηλοειδών.
•5 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του 

ψεκαστικού νέφους κατά 90 % για την καλλιέργεια των πυρηνοκάρπων.
•10 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του 

ψεκαστικού νέφους κατά 50 % ή 5 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης 
της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75 % ή χρησιμοποιείστε ακροφύσια μείωσης 
της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90 % για την καλλιέργεια των ακρόδρυων.

•10 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του 
ψεκαστικού νέφους κατά 50 % ή 5 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης 

της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75 % για την καλλιέργεια της ακτινιδιάς.
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Κατηγορία και τρόπος δράσης: Μη διασυστηματικό εντομοκτόνο για την αντιμετώπιση λεπιδοπτέρων 
εντόμων που προσβάλλουν μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, ακρόδρυα και την ακτινιδιά. Παρουσιάζει 
διελασματική κίνηση. Δρα κυρίως με κατάποση. Προσδένεται στους υποδοχείς του γ- αμινοβουτυρικού 
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.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος.

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.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ (καλλιέργειες, στόχοι, δόσεις σκευάσματος, τρόπος & χρόνος εφαρμογής, μεγ. αριθ. 
εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα):
Μηλοειδή: Μηλιά, Αχλαδιά, Μουσμουλιά, Κυδωνιά: Για Καρπόκαψα (Cydia pomonella, Grapholita 
molesta, Cydia spp.), Φυλλοδέτες (Adoxophyes sp., Pandemis sp., Argyrotaenia ljungiana, Archips sp., 
Spilonota sp.), Φυλλορύκτες (Leucoptera scitella, Lithocolletis blancardella) και για χρήσεις ήσσονος 
σημασίας: Καφέ Βρωμούσα (Halyomorpha halys*) και Δροσόφιλα (Drosophila suzukii*) 200 γρ.σκ./στρ.
(max) ή 150 γρ.σκ./100 λίτ.ψεκ.υγρ. Όγκ.ψεκ.υγρ.: 50-130 λίτ./στρ. Ψεκασμός φυλλώματος με την 
εμφάνιση της προσβολής. Για τη καρπόκαψα έναρξη των ψεκασμών με την εκκόλαψη των ωών ή 
στο μέγιστο των πτήσεων χρησιμοποιώντας τις παγίδες παρακολούθησης. Για τους φυλλοδέτες: για 
τις διαχειμάζουσες προνύμφες ψεκάστε με την επανέναρξη της τροφικής δραστηριότητας μετά την 
άνθιση και για τις θερινές γενεές ξεκινήστε τους ψεκασμούς στην εκκόλαψη των ωών ή στο μέγιστο 
των πτήσεων χρησιμοποιώντας τις παγίδες παρακολούθησης. Για τους φυλλορύκτες ξεκινήστε τους 
ψεκασμούς με την εμφάνιση των πρώτων στοών. Από την έναρξη της ανάπτυξης του καρπού, μετά 
την άνθιση, έως την ωρίμανση των καρπών για κατανάλωση (BBCH 71-89). Μέχρι 3 εφαρμογές με 7-10 
ημέρες μεσοδιάστημα.
Ροδακινιά: Για Ανάρσια (Αnarsia lineatella), Καρπόκαψα (Grapholita molesta, Cydia sp.) και για χρήσεις 
ήσσονος σημασίας: Καφέ Βρωμούσα (Halyomorpha halys*) και Δροσόφιλα (Drosophila suzukii*) 200-225 
γρ.σκ./στρ.(max) ή 150 γρ.σκ./100 λίτ.ψεκ.υγρ. Όγκ.ψεκ.υγρ.: 50-150 λίτ./στρ. Ψεκασμός φυλλώματος 
με την εμφάνιση της προσβολής. Έναρξη των ψεκασμών στην εκκόλαψη των ωών ή στο μέγιστο των 
πτήσεων χρησιμοποιώντας τις παγίδες παρακολούθησης. Από την έναρξη της ανάπτυξης του καρπού, 
μετά την άνθιση, έως την ωρίμανση των καρπών για κατανάλωση (BBCH 71-89). Μέχρι 3 εφαρμογές με 
7-10 ημέρες μεσοδιάστημα.
Δαμασκηνιά: Για Καρπόκαψα (Cydia funebrana) και για χρήσεις ήσσονος σημασίας: Καφέ Βρωμούσα 
(Halyomorpha halys*) και Δροσόφιλα (Drosophila suzukii*) 250 γρ.σκ./στρ.(max) ή 200 γρ.σκ./100 λίτ.ψεκ.
υγρ. Όγκ.ψεκ.υγρ.: 50-125 λίτ./στρ. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Έναρξη 
των ψεκασμών στην εκκόλαψη των ωών ή στο μέγιστο των πτήσεων χρησιμοποιώντας τις παγίδες 
παρακολούθησης. Από την έναρξη της ανάπτυξης του καρπού, μετά την άνθιση, έως την ωρίμανση των 
καρπών για κατανάλωση (BBCH 71-89). Μέχρι 3 εφαρμογές με 7-10 ημέρες μεσοδιάστημα.

Επικίνδυνο για τις μέλισσες: Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα 
επικονίασης να μην εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας. Μη χρησιμοποιείται 

το προϊόν όταν οι μέλισσες είναι παρούσες. Καταπολεμείστε τα ζιζάνια πριν την εφαρμογή 
του σκευάσματος.
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Φάσμα δράσης: (συνέχεια):
Κερασιά: Για Φυλλοδέτες (Archips spp.) και για χρήσεις ήσσονος σημασίας: Ραγολέτιδα* (Rhagoletis 
cerasi), Δροσόφιλα* (Drosophila suzukii) και Καφέ Βρωμούσα* (Halyomorpha halys) 200 γρ.σκ./στρ.(max) 
ή 150 γρ.σκ./100 λίτ.ψεκ.υγρ. Όγκ.ψεκ.υγρ.: 50-150 λίτ./στρ. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση 
της προσβολής. Από την έναρξη της ανάπτυξης του καρπού, μετά την άνθιση, έως την ωρίμανση των 
καρπών για κατανάλωση (BBCH 71-89). Μέχρι 3 εφαρμογές με 7 ημέρες μεσοδιάστημα.
Βερυκοκιά: Για Ανάρσια (Anarsia lineatella), Καρπόκαψα (Grapholita molesta) και για χρήσεις ήσσονος 
σημασίας: Δροσόφιλα* (Drosophila suzukii) και Καφέ Βρωμούσα* (Halyomorpha halys) 200-225 γρ.σκ./
στρ.(max) ή 150 γρ.σκ./100 λίτ.ψεκ.υγρ. Όγκ.ψεκ.υγρ.: 50-150 λίτ./στρ. Ψεκασμός φυλλώματος με την 
εμφάνιση της προσβολής. Έναρξη των ψεκασμών με το πρώτο άνοιγμα των αυγών ή στο μέγιστο των 
πτήσεων χρησιμοποιώντας τις παγίδες παρακολούθησης. Από την έναρξη της ανάπτυξης του καρπού, 
μετά την άνθιση, έως την ωρίμανση των καρπών για κατανάλωση (BBCH 71-89). Μέχρι 3 εφαρμογές με 
7 ημέρες μεσοδιάστημα.
Καρυδιά: Για Καρπόκαψα (Cydia pomonella) και για χρήση ήσσονος σημασίας: Δροσόφιλα (Drosophila 
suzukii*)  200 γρ.σκ./στρ.(max) ή 150 γρ.σκ./100 λίτ.ψεκ.υγρ. Όγκ.ψεκ.υγρ.: 50-150 λίτ./στρ. Ψεκασμός 
φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Από την έναρξη της ανάπτυξης του καρπού, μετά την 
άνθιση, έως την ωρίμανση των καρπών για κατανάλωση (BBCH 71-89). Μέχρι 3 εφαρμογές με 7 ημέρες 
μεσοδιάστημα.
Καστανιά: Για Καρπόκαψα (Cydia splendana, Cydia fagiglandana, Pammene fasciana) και για χρήσεις 
ήσσονος σημασίας: Δροσόφιλα (Drosophila suzukii*), Βαλάνινος (Curculio elephas*) και Σφήκα της 
καστανιάς (Dryocosmus kuriphilus*) 200 γρ.σκ./στρ.(max) ή 150 γρ.σκ./100 λίτ.ψεκ.υγρ. Όγκ.ψεκ.
υγρ.: 50-150 λίτ./στρ. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Από την έναρξη της 
ανάπτυξης του καρπού, μετά την άνθιση, έως την ωρίμανση των καρπών για κατανάλωση  (BBCH 71-89). 
Μέχρι 3 εφαρμογές με 7 ημέρες μεσοδιάστημα.
Φουντουκιά** (καλλιέργεια ήσσονος σημασίας): Για Καρπόκαψα, (Cydia pomonella), Δροσόφιλα (Dro-
sophila suzukii), Βαλάνινος (Curculio elephas) 200 γρ.σκ./στρ.(max) ή 150 γρ.σκ./100 λίτ.ψεκ.υγρ. Όγκ.
ψεκ.υγρ.: 50-150 λίτ./στρ. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Από την έναρξη της 
ανάπτυξης του καρπού, μετά την άνθιση, έως την ωρίμανση των καρπών για κατανάλωση (BBCH 71-89). 
Μέχρι 3 εφαρμογές με 7 ημέρες μεσοδιάστημα.
Αμυγδαλιά** (καλλιέργεια ήσσονος σημασίας): Για Καρπόκαψα, (Cydia pomonella), Δροσόφιλα (Dro-
sophila suzukii), Ευρύτομο (Eurytoma amygdali), Ανθονόμος (Anthonomus amygdali) 200 γρ.σκ./
στρ.(max) ή 150 γρ.σκ./100 λίτ.ψεκ.υγρ. Όγκ.ψεκ.υγρ.: 50-150 λίτ./στρ. Ψεκασμός φυλλώματος με 
την εμφάνιση της προσβολής. Από την έναρξη της ανάπτυξης του καρπού, μετά την άνθιση, έως την 
ωρίμανση των καρπών για κατανάλωση (BBCH 71-89). Μέχρι 3 εφαρμογές με 7 ημέρες μεσοδιάστημα.
Φιστικιά** (καλλιέργεια ήσσονος σημασίας): Για Ψύλλα της φιστικιάς (Agonoscena pistaciae), Ευρύτομο 
της φιστικιάς (Eurytoma plotnikovi), Σκώρος (Stathmopoda guerini), Καφέ Βρωμούσα (Halyomorpha 
halys), Υλεζίνος (Chaetoptelius vestitus) 200 γρ.σκ./στρ.(max) ή 150 γρ.σκ./100 λίτ.ψεκ.υγρ. Όγκ.ψεκ.
υγρ.: 50-150 λίτ./στρ. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής. Από την έναρξη της 
ανάπτυξης του καρπού, μετά την άνθιση, έως την ωρίμανση των καρπών για κατανάλωση (BBCH 71-89). 
Μέχρι 3 εφαρμογές με 7 ημέρες μεσοδιάστημα.
Ακτινιδιά: Για Εούλια (Argyrotaenia ljungiana) και για χρήσεις ήσσονος σημασίας: Δροσόφιλα* (Dro-
sophila suzukii), Καφέ Βρωμούσα* (Halyomorpha halys), Χρυσοκάνθαρο* (Anomala vitis) και Μετκάλφα* 
(Metcalfa pruinosa) 200 γρ.σκ./στρ.(max) ή 150 γρ.σκ./100 λίτ.ψεκ.υγρ. Όγκ.ψεκ.υγρ.: 50-150 λίτ./στρ. 
Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής από όταν ο καρπός έχει αποκτήσει το 10% 
του τελικού μεγέθους έως την πλήρη ωρίμαση για κατανάλωση (BBCH 71-89). Μέχρι 3 εφαρμογές με 
7 ημέρες μεσοδιάστημα.
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Παρατηρήσεις: Ανεξάρτητα από τους όγκους νερού που χρησιμοποιούνται, να τηρείτε τις δόσεις ανά 
στρέμμα για κάθε καλλιέργεια.
*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα: • στην καφέ βρωμούσα για τις καλλιέργειες μηλιάς, 
αχλαδιάς, μουσμουλιάς, κυδωνιάς, δαμασκηνιάς, ροδακινιάς, ακτινιδιάς, κερασιάς και βερυκοκιάς • στη 
δροσόφιλα για τις καλλιέργειες μηλιάς, αχλαδιάς, μουσμουλιάς, κυδωνιάς, ροδακινιάς, δαμασκηνιάς, 
καρυδιάς, καστανιάς, ακτινιδιάς, κερασιάς και βερυκοκιάς • στο βαλάνινο και στη σφήκα της καστανιάς για 
την καλλιέργεια της καστανιάς • στη ραγολέτιδα για την καλλιέργεια της κερασιάς • στον χρυσοκάνθαρο 
και στη μετκάλφα για την καλλιέργεια της ακτινιδιάς. 
Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την 
αποτελεσματικότητα από την εφαρμογή του σκευάσματος».
**«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές 
επιπτώσεις στις καλλιέργειες της φουντουκιάς, της αμυγδαλιάς και της φιστικιάς από τη χρήση του 
σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει 
ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση 
του».

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:
Μηλιά, Αχλαδιά, Μουσμουλιά, Κυδωνιά, Δαμασκηνιά, Καρυδιά, Καστανιά, Αμυγδαλιά, Φουντουκιά, 
Φιστικιά, Ακτινιδιά, Κερασιά, Βερικοκιά: 7 ημέρες. Ροδακινιά: 14 ημέρες.  

Φυτοτοξικότητα: Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται στις συνιστώμενες δόσεις και 
καλλιέργειες.

Συνδυαστικότητα: --

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία emamectin benzoate, η 
οποία ανήκει στην ομάδα 6 κατά IRAC. Διαχείριση ανθεκτικότητας
• Το ΑFFIRM Opti 9.5 WG θα πρέπει να εφαρμόζεται την κατάλληλη χρονική στιγμή, στοχεύοντας τα 
    πλέον ευαίσθητα βιολογικά στάδια των εντόμων-εχθρών.
• Αποφύγετε τις επαναλαμβανόμενες εφαρμογές με ΑFFIRM Opti 9.5WG. Το σκεύασμα να 
    εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης.
Οι ψεκασμοί με Affirm Opti πρέπει να γίνονται μόνο μετά την άνθιση.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην 
καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν 
στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό στη φυλλική επιφάνεια.

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 του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά 
υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά 
του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως 
με τρύπημα ή σκίσιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής 
για ανάκτηση ενέργειας.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος 
– Συνθήκες αποθήκευσης: 
Στην αρχική του συσκευασία, μακριά από 
ήλιο και υγρασία σε καλά αεριζόμενο 
χώρο, με θερμοκρασία 20οC. Σε αυτές τις
συνθήκες παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.
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L1091061  GREC/08A  PPE4165190

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

UFI: AUD5-U02K-N00A-8N2R
GROUP INSECTICIDE6

•Μπορεί να προκαλέσει 
   βλάβες σε όργανα 
   (νευρικό σύστημα) 
   ύστερα από παρατεταμένη
   ή επανειλημμένη έκθεση.
•Πολύ τοξικό για τους 
   υδρόβιους οργανισμούς, 
   με μακροχρόνιες
   επιπτώσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Emamectin benzoate (χημική ομάδα Αβερμεκτίνες)

Bρέξιμοι κόκκοι (WG)
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
Emamectin benzoate: 0.95 % β/β
Βοηθητικές ουσίες: 99% β/β
Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά
(ΑΑΔΑ): 14630/06.12.2017

Μη διασυστηματικό εντομοκτόνο 
για την αντιμετώπιση λεπιδοπτέρων 
εντόμων που προσβάλλουν μηλοειδή, 
πυρηνόκαρπα, ακρόδρυα και 
την ακτινιδιά.
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες
ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ: Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη AΕΒΕ
Λ. Ανθούσας, Ανθούσα Αττικής, 153 49
Τηλ.: 210 6666612-13    www.syngenta.gr
ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3

9,5 WG




