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Εργοστάσιο συσκευασίας - Υπεύθυνος για
την τελική διάθεση στην αγορά - ∆ιανοµή:

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Μην αναπνέετε ατµούς / εκνεφώµατα. Να µην έρθει σε 
επαφή µε τα µάτια, το δέρµα ή τα ρούχα. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε 
όταν χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν. Να χρησιµοποιείται µόνο σε 
ανοικτό ή καλά αεριζόµενο χώρο. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο 
περιβάλλον. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά 
ενδύµατα. Μαζέψτε τη χυµένη ποσότητα. Αποθηκεύεται µακριά από 
τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές. 
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙ∆ΟΤΟ: Σε περίπτωση έκθεσης ή 
αδιαθεσίας: Καλέστε αµέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα 
γιατρό και δείξτε του την ετικέτα.
ΑΝΤΙ∆ΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.
ΓΙΑΤΡΟΙ: Ακολουθείστε θεραπεία συµπτωµατική.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. Βλαβερό για τα 
πουλιά. Μη ρυπαίνεται τα νερά µε το σκεύασµα ή τη συσκευασία του. 
Eπικίνδυνο για τις µέλισσες. Για να προστατέψετε τις µέλισσες και 
άλλα έντοµα επικονίασης να χρησιµοποιείτε το σκεύασµα µετά την 
περίοδο της ανθοφορίας και να µην χρησιµοποιείτε το σκεύασµα 
κατά την περίοδο ανθοφορίας των ζιζανίων. Αποµακρύνετε ή και 
καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιµοποιεί-
ται το προϊόν κατά την περίοδο που οι µέλισσες συλλέγουν. 

Υγρό διάλυµα (SL) ImidacIoprid (Ιµιντακλoπρίντ) 

∆ιασυστηµατικό εντοµοκτόνο επαφής και στοµάχου 

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ 

ΠΡΟΣΟΧΗ
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους 
οργανισµούς, µε µακροχρόνιες 
επιπτώσεις
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ΦΑΣΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ: ΚΑΛΛΙΕΡΓΕIΕΣ - ΣΤΟΧΟI - ∆ΟΣΕΙΣ - ΧΡΟΝΟΣ &
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓHΣ: ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆Η (Πoρτoκαλιά, Λεµονιά, 
Μανταρινιά, Γκρέιπφρουτ): Εριώδης αλευρώδης: Δόση 75 κ.εκ./100 
λίτρα ψεκ. υγρό. Ψεκασµός φυλλώµατoς µετά την περίοδο της 
ανθοφορίας. Με την εµφάνιση των νυµφών του εντόµου (στάδια L1 
και L2). Φυλλοκνίστης: Δόση 50-75* κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. 
Ψεκασµός φυλλώµατoς µε την έναρξη της προσβολής, µετά την 
περίοδο της ανθοφορίας. ΑΧΛΑ∆ΙΑ: Ψύλλα Αχλαδιάς: Δόση 60 
κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. Ψεκασµός φυλλώµατoς µε την έναρξη της 
προσβολής, µετά την καρπόδεση έως την έναρξη αλλαγής 
χρώµατος (BBCH 71-79). ΡΟ∆ΑΚΙΝIΑ: Αφίδες: Δόση 25-30* 
κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. Ψεκασµός φυλλώµατoς µε την έναρξη της 
προσβολής, µετά την καρπόδεση έως την έναρξη αλλαγής 
χρώµατος (BBCH 71-79). ΤΟΜΑΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ: Αφίδες, 
Αλευρώδης: Δόση 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. Ψεκασµός 
φυλλώµατoς µε την έναρξη της προσβολής. ΤΟΜΑΤΑ 
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ: Αλευρώδης: Δόση 75-125(5) κ.εκ/στρέµµα. 
Ριζοπότισµα µε το vερό της άρδευσης. ΑΓΓΟΥΡΙ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ: 
Αλευρώδης: Δόση 75-125(5) κ.εκ/στρέµµα. Pιζoπότισµα - προληπτική 
εφαρµογή. ΒΑΜΒΑΚΙ: Αφίδες: Δόση 50 κ.εκ/στρέµµα. Ψεκασµός 
φυλλώµατoς µε την έναρξη της προσβολής, µετά την περίοδο της 
ανθοφορίας. ΠΑTATA: Aφίδες, ∆ορυφόρος: Δόση 50 κ.εκ/στρέµµα. 
Με την έναρξη της προσβολής και µέχρι 4 αφίδες ανά φύλλο. Να µην 
εφαρµόζεται όταν υπάρχει µελίτωµα. ΚΑΠΝΟΣ: Aφίδες: α) Δόση 
25-30κ.εκ./στρέµµα. Ψεκασµός φυλλώµατος µε την εµφάνιση της 
προσβολής. Ο ψεκασµός επαναλαµβάνεται µε την επανεµφάνιση της 
προσβολής. β) Δόση 50-100(5) κ.εκ/στρέµµα για ριζοπότισµα µε το 
νερό της µεταφύτευσης. 
*: Το εύρος των δόσεων εξαρτάται από της ένταση της προσβολής.
Παρατηρήσεις: (1) Στα εσπεριδοειδή σε προγράµµατα ολοκληρωµέ-
νης αντιµετώπισης συνιστάται να εφαρµόζεται, όταν υπάρχει µικρός 
πληθυσµός ακµαίων του παρασίτου Cales noacki ωρίµων για 
ωοτοκία. (2) Στα εσπεριδοειδή σε περίπτωση προχωρηµένης 
προσβολής (µικτός πληθυσµός) ο ψεκασµός επαναλαµβάνεται 20-30 
ηµέρες από τον προηγούµενο. (3) Στα εσπεριδοειδή για την 
καταπολέµηση του Φυλλοκνίστη (Phyllocnistis citrella) η µικρή δόση 
συνιστάται για µικρή πίεση προσβολής ενώ η µεγάλη δόση για 
µεγάλη πίεση προσβολής. (4) Στα εσπεριδοειδή σε περίπτωση 
προχωρηµένης προσβολής εριώδη αλευρώδη (µικτός πληθυσµός) 
συνιστάται η προσθήκη (ΤANK - ΜΙΧ) θερινού λαδιού σε δόση 1 
λίτρου. (5) Στις περιπτώσεις εφαρµογής µε ριζοπότισµα, το εύρος 
των δόσεων εξαρτάται από την πυκνότητα των φυτών. (6) Να µην 
εφαρµόζεται το σκεύασµα όταν οι µέλισσες είναι σε φάση έντονης 
κινητικότητας. (7) Να µην εφαρµόζεται το σκεύασµα κατά την 
περίοδο της άνθησης. (8) Να µην εφαρµόζεται το σκεύασµα σε 
περίπτωση που εµφανίζεται µελίτωµα (π.χ. περισσότερο από 4 
αφίδες ανά φύλλο). 
Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέµµα): Εσπεριδοειδή: 200-400, 
Αχλαδιά: 150, Ροδακινιά: 150-250, Τοµάτα υπαίθρου: 50-100, 
Βαµβάκι: 50-80, Πατάτα-Καπνός: 50-100.
Μέγιστος αριθµός εφαρµογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ 
µεσοδιάστηµα επεµβάσεων σε ηµέρες: Εσπεριδοειδή: 2/20-30, 
Αχλαδιά: 1, Ροδακινιά: 2/28, Τοµάτα (υπαίθρου-θερµοκηπίου), 
Αγγούρι (θερµοκηπίου), Βαµβάκι, Πατάτα: 2/14, Καπνός: 2/20-30 
(ψεκασµοί φυλλώµατος), 1 (ριζοπότισµα).

Αριθμός Παρτίδας: Βλέπε επί της συσκευασίας
Ημερ. Παρασκευής: Βλέπε επί της συσκευασίας

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙ∆ΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙ∆ΙΑ


