ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
•Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. •Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε
όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. •Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/
αναθυμιάσεις/ αέρια/ συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ ατμούς/ εκνεφώματα.
•Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια. •Να φοράτε προστατευτικά γάντια /
προστατευτικά ενδύματα. •Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. •«Αερίστε το χώρο
του θερμοκηπίου μέχρι να στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα που εφαρμόσατε,
προτού ξαναμπείτε σε αυτόν». •Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν
τα ξαναχρησιμοποιήσετε. •«Οι χειριστές να φορούν προστατευτική ενδυμασία
και κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη-φόρτωση και κατά την εφαρμογή του
σκευάσματος». •«Οι εργάτες να φορούν προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα
γάντια σε περίπτωση που εισέλθουν στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό».
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Γενικά: Να έχετε διαθέσιμη, την συσκευασία, την ετικέτα ή το MSDS του
προϊόντος σε περίπτωση που απευθυνθείτε για βοήθεια στο γιατρό ή στο ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια σας με καθαρό νερό για
15 λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής.
Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό. Αναζητείστε αμέσως ιατρική
συμβουλή και δείξτε την ετικέτα.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν
παρατηρηθεί ερεθισμός τους δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευτείτε
/ Επισκεφθείτε γιατρό.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Διατηρήστε
τον ζεστό και ξαπλωμένο. Καλέστε γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777
Να μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
Κατηγορία και τρόπος δράσης: Το MATCH 5 EC είναι μη-διασυστηματικό εντομοκτόνο, το
οποίο δρα από στομάχου ενώ έχει και ασθενή δράση από επαφής. Περιέχει την δραστική
ουσία lufenuron που είναι παρεμποδιστής βιοσύνθεσης χιτίνης και έτσι επιδρά στην έκδυση
(μεταμόρφωση) των προνυμφών προκαλώντας το θάνατό τους. Έχει επίσης ωοκτόνο δράση.
Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με
νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας και
συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της
συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιαλίδια, φιάλες) ξεπλένονται υπό πίεση με
ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο
ψεκαστικό υγρό) και αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα και τα κουτιά
με σκίσιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία
συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
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Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αρ. Έγκρισης Κυκλοφορίας: 14563/26-4-2016

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
Lufenuron 5% β/ο
Βοηθητικές ουσίες 95,43% β/β

Μη-διασυστηματικό
εντομοκτόνο με δράση
από στομάχου και ασθενή
δράση δι’ επαφής.

•Μπορεί να προκαλέσει
αλλεργική δερματική
αντίδραση.
•Πολύ τοξικό για τους
υδρόβιους οργανισμούς,
με μακροχρόνιες
ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: Syngenta Hellas A.E.B.E. επιπτώσεις.
Λ. Ανθούσας, Ανθούσα Αττικής, 153 49
Τηλ.: 210 6666612-13 www.syngenta.gr
ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
Προορίζεται μόνο για
επαγγελματίες χρήστες.
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Φάσμα δράσης:
Τομάτα (Θ),Μελιτζάνα (Θ), Πιπεριά (Θ), Αγγούρι (Θ), Κολοκυθάκι (Θ): α) Για
Πράσινο σκουλήκι (Helicoverpa armigera) και για Σποντόπτερα (Spodoptera
sp.): 100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό ή 100 κ.εκ./στρέμμα (max) με όγκο ψεκ.
υγρού 50-100 λίτρα/στρέμμα. β) Για Θρίπα (Frankliniella occidentalis, Thrips
tabaci): 200 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό ή 200 κ.εκ./στρέμμα (max) με όγκο
ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/στρέμμα. Αριθμός/ τρόπος & χρόνος εφαρμογών:
3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημερών εφόσον απαιτείται για τομάτα,
μελιτζάνα, πιπεριά και 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημερών εφόσον
απαιτείται για αγγούρι, κολοκυθάκι. Οι εφαρμογές να γίνονται νωρίς με την
εμφάνιση της προσβολής.
Κολοκύθα (Θ), Πεπόνι (Θ), Καρπούζι (Θ): α) Για Πράσινο σκουλήκι (Helicoverpa armigera) και για Σποντόπτερα (Spodoptera sp.): 100 κ.εκ./100 λίτρα
ψεκ. υγρό ή 100 κ.εκ./στρέμμα (max) με όγκο ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/
στρέμμα. β) Για Θρίπα (Frankliniella occidentalis): 200 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ.
υγρό ή 200 κ.εκ./στρέμμα (max) με όγκο ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/στρέμμα.
Αριθμός/ τρόπος & χρόνος εφαρμογών: 2-3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7
ημερών. Οι εφαρμογές να γίνονται νωρίς με την εμφάνιση της προσβολής.
Ανθοκομικά (Θερμοκηπίου), καλλωπιστικά άνθη (χρυσάνθεμο, μαργαρίτα,
ζέρμπερα, γαρύφαλλο), καλλωπιστικά γλαστρικά (αφρικανική βιολέτα,
κυκλάμινο, διεφενμπάχια, πελαργόνιο, βερβένα), καλλωπιστικοί θάμνοι
(βιβούρνο) και τριαντάφυλλα: α) Για Πράσινο σκουλήκι (Helicoverpa armigera) και για Σποντόπτερα (Spodoptera sp.): 100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό ή
100 κ.εκ./στρέμμα (max) με όγκο ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/στρέμμα. β) Για
Θρίπα (Frankliniella occidentalis): 200 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό ή 200 κ.εκ./
στρέμμα (max) με όγκο ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/στρέμμα. Αριθμός/ τρόπος
& χρόνος εφαρμογών: 3 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10-25 ημερών εφόσον
απαιτείται. Οι εφαρμογές να γίνονται νωρίς με την εμφάνιση της προσβολής.
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:
Τομάτα (Θ), μελιτζάνα (Θ), πιπεριά (Θ), αγγούρι (Θ), κολοκυθάκι (Θ): 7 ημέρες.
Κολοκύθα (Θ), πεπόνι (Θ), καρπούζι (Θ): 3 ημέρες.
Ανθοκομικά (θερμοκηπίου): μη εφαρμόσιμο.
Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις
οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:
•Για να προστατευθούν τα έντομα επικονιαστές στο θερμοκήπιο, πρέπει
να απομακρύνονται πριν την εφαρμογή και να παραμένουν εκτός τους
πεδίου εφαρμογής για τις επόμενες 48 ώρες. •Για την αποφυγή ανάπτυξης
ανθεκτικότητας συστήνεται εναλλαγή χρήσης με εντομοκτόνα διαφορετικού
τρόπου δράσης. •Αριθμός εφαρμογών: όπως αναφέρονται στο φάσμα δράσης.
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του
ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί
το σκεύασμα: Η είσοδος επιτρέπεται όταν έχει στεγνώσει πλήρως το
ψεκαστικό διάλυμα στις φυλλικές επιφάνειες των καλλιεργειών.
Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες και
στις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής πλην των ανθοκομικών φυτών στα
οποία συνίσταται να γίνεται μία δοκιμή, σε μικρή κλίμακα, για την αποφυγή
εμφάνισης συμπτωμάτων φυτοτοξικότητας σε κάποιες ευαίσθητες ποικιλίες.
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Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης: Το
σκεύασμα διατηρείται για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια, στην αρχική του
κλειστή συσκευασία μακριά από ήλιο και υγρασία, σε καλά αεριζόμενο χώρο.

