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ΚΟΚΚΩΔΕΣ (GR) Εγγυηµένη σύνθεση:
Chlorpyriphos (Χλωρπυριφός): 5% β/β

Βοηθητικές ουσίες: 94,85% β/β
Οργανοφωσφορικό εντοµοκτόνο επαφής, στοµάχου και 

αναπνοής, εφαρμοζόµενο κατά τη σπορά ή τη φύτευση, για 
την καταπολέµηση εντόμων εδάφους. 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ 
Απαγορεύεται η χρήση του σε περιοχές που έχουν άµεση γειτνίαση µε επίγεια (λίµνες, ποτάµια) ή υπόγεια (άντλησης) αβαθή νερά. 

• Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 
• Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα. 
• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους
    οργανισμούς, με μακροχρόνιες
    επιπτώσεις. 

Για να αποφύγετε κινδύνους για την 
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 

ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 
Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα 

και για τα πουλιά. 
Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα τουλάχιστον 

21 μέρες μακριά από την περιοχή 
όπου έγινε η εφαρμογή. 

Απαγορεύεται η βόσκηση μετά 
τη συγκομιδή του βαμβακιού. 

Μη ρυπαίνεται τα νερά με το σκεύασμα ή τη 
συσκευασία 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). 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάσσεται κλειδωµένο, µακριά 
από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν 
χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Αποφεύγετε να 
αναπνέετε τη σκόνη. Να φοράτε προστατευτικά 
γάντια / προστατευτικά ενδύµατα / µέσα ατοµικής 
προστασίας για τα µάτια / πρόσωπο. Πλύνετε τα 
μολυσµένα ενδύµατα πριν τα ξαναχρησιµοποιήσετε. 
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Σε περίπτωση 
ατυχήµατος, µην περιµένετε να εµφανιστούν 
συμπτώματα. Αρχίστε αµέσως τις κατωτέρω 
διαδικασίες και αν εµφανιστεί κάποιο σύµπτωµα 
παρεμπόδισης χολινεστεράσης ζητήστε αµέσως 
ιατρική συµβουλή (εξηγείστε ότι το θύµα έχει εκτεθεί 
σε οργανοφωσφορικό εντοµοκτόνο - δείξτε την 
ετικέτα αν είναι δυνατόν). Σε περίπτωση 
κατάποσης: Ζητήστε αµέσως ιατρική βοήθεια. Μην 
προκαλέστε εμετό. Σε περίπτωση εισπνοής: 
Βγάλτε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Αν 
εμφανιστούν συμπτώματα ζητήστε αμέσως ιατρική 
βοήθεια. Αν η αναπνοή σταµατήσει, εφαρµόστε 
τεχνητή αναπνοή. Σε περίπτωση επαφής µε τα 
μάτια: Πλύντε τα αμέσως µε άφθονο νερό. 
Αφαιρέστε τους φακούς επαφής µετά από 1-2 λεπτά 
και συνεχίστε το ξέπλυµα για αρκετά λεπτά ακόμη. 
Ζητήστε ιατρική βοήθεια. Σε περίπτωση επαφής µε 
το δέρµα: Βγάλτε τα λερωμένα ρούχα. Ξεπλυθείτε 
πολύ καλά κάτω από τρεχούµενο νερό, µε σαπούνι, 
αποφεύγοντας το τρίψιμο. Σε περίπτωση επαφής 
με το δέρµα: Πλύνετε µε άφθονο νερό και σαπούνι. 
Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα 
γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Για τον γιατρό: 
Το προϊόν περιέχει chlorpyriphos, έναν 
παρεμποδιστή χολινεστεράσης (που επηρεάζει το 
κεντρικό και περιφερικό νευρικό σύστηµα και µπορεί 
να καταστείλει την αναπνευστική λειτουργία). 
Αντίδοτο: Χορηγήστε ατροπίνη σε περίπτωση 
ύπαρξης συμπτωμάτων, µέχρι την εµφάνιση 
συμπτωµάτων ατροπινισμού και διατηρείστε τα έως 
ότου όλο το οργανοφωσφορικό έχει μεταβολιστεί. 
Οξίµες, όπως το obidoχime chloride (Toχogonin) ή 
pralidoχime chloride (2-ΡΑΜ), µπορεί να 
χορηγηθούν συμπληρωματικά, παράλληλα µε την 
ατροπίνη, όχι όμως αντί αυτής. 
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777. 

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Καλλιέργειες - Στόχοι - Δόσεις (κιλά σκευάσµατος/ στρέµµα) - Χρόνος και 
Τρόπος Εφαρµογής: 
ΛΑΧΑΝΙΚΑ (παντζάρι, καρότο, κρεµµύδι, τοµάτα, πεπόνι, καρπούζι (1), κουνουπίδι, λάχανο, µαρούλι, 
φασόλι, πιπεριά, µελιτζάνα, αγγούρι, κολοκυθάκι, σέλινο, σπαράγγι, αγκινάρα, πράσο): Α) Έντοµα 
εδάφους: Αγροτίδα, Πρασσάγγουρας, Ζάβρος, Μηλολόνθη, Χλωρόπας, Μυριάποδα: Δόση: 2-2.5 
κιλά/στρ. Για εφαρµογή πριν τη σπορά ή φύτεµα µε διασκορπισµό και ενσωµάτωση εφ' όλης της 
επιφάνειας ή 1 κιλό/στρ. κατά τη σπορά ή φύτεµα σε γραµµές, αυλακιές ή λάκκους φυτέµατος. Β) 
Σιδηροσκούληκας, Υλέµυια: Δόση: 5-6 κιλά/στρ. Πριν τη σπορά ή φύτεµα µε διασκορπισµό και 
ενσωμάτωση εφ' όλης της επιφάνειας. ΒΑΜΒΑΚI: Α) Έντοµα εδάφους: Αγροτίδα, Πρασσάγγουρας, 
Ζάβρος, Μηλολόνθη, Χλωρόπας, Μυριάποδα: Δόση: 2-2.5 κιλά/στρ. για εφαρµογή πριν τη σπορά με 
διασκορπισµό και ενσωµάτωση εφ' όλης της επιφάνειας ή 1.5 κιλά/στρ. κατά τη σπορά σε γραµµές, 
αυλακιές ή λάκκους φυτέµατος. Β) Σιδηροσκούληκας, Υλέµυια: Δόση: 5-6 κιλά/στρ. Εφαρµογή πριν τη 
σπορά µε διασκορπισµό και ενσωµάτωση εφ' όλης της επιφάνειας. ΠΑΤΑΤΑ: Έντοµα εδάφους: 
Αγροτίδα, Πρασσάγγουρας, Ζάβρος, Μηλολόνθη, Χλωρόπας, Μυριάποδα, Σιδηροσκούληκας, 
Υλέµυια: Δόση: α) 2-2.5 κιλά/στρ. για εφαρµογή πριν τη σπορά µε διασκορπισµό και ενσωµάτωση εφ' 
όλης της επιφάνειας ή β) 2 κιλά/στρ. κατά τη σπορά ή γ) 2.5-3 κιλά/στρ. κατά το παράχωµα. ΣΙΤΗΡΑ 
(Σιτάρι, Σίκαλη, Κριθάρι, Βρώµη): Α) Αγροτίδα, Ζάβρος: Δόση: 2-2.5 κιλά/στρ. για εφαρµογή πριν τη 
σπορά µε διασκορπισµό και ενσωµάτωση εφ' όλης της επιφάνειας. Β) Σιδηροσκούληκας: Δόση: 5-6 
κιλά/στρ. για εφαρµογή πριν τη σπορά µε διασκορπισµό και ενσωµάτωση εφ' όλης της επιφάνειας. 
ΚΑΛΑΜΠΟΚI: Α) Αγροτίδα, Πρασσάγγουρας, Ζάβρος, Μηλολόνθη, Χλωρόπας, Μυριάποδα: 
Δόση: 2-2.5 κιλά/στρ. για εφαρµογή πριν τη σπορά ή φύτεµα µε διασκορπισµό και ενσωµάτωση εφ' όλης 
της επιφάνειας ή 1.2 κιλά/στρ. κατά τη σπορά ή φύτεµα σε γραµµές, αυλακιές ή λάκκους φυτέµατος. Β) 
Σιδηροσκούληκας, Υλέµυια: Δόση: 5-6 κιλά/στρ. Πριν τη σπορά ή φύτεµα µε διασκορπισµό και 
ενσωμάτωση εφ' όλης της επιφάνειας. ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ: Α) Αγροτίδα, Πρασσάγγουρας, Ζάβρος, 
Μηλολόνθη, Χλωρόπας, Μυριάποδα: Δόση: 2-2.5 κιλά/στρ. για εφαρµογή πριν τη σπορά ή φύτεµα με 
διασκορπισµό και ενσωµάτωση εφ' όλης της επιφάνειας ή 1.2 κιλά/στρ. κατά τη σπορά ή φύτεµα σε 
γραμµές, αυλακιές ή λάκκους φυτέµατος. Β) Σιδηροσκούληκας, Υλέµυια: Δόση: 5-6 κιλά/στρ. Πριν τη 
σπορά ή φύτεµα µε διασκορπισµό και ενσωµάτωση εφ' όλης της επιφάνειας. ΚΑΠΝΟΣ: Α) Έντοµα 
εδάφους: Αγροτίδα, Πρασσάγγουρας, Ζάβρος, Μηλολόνθη, Χλωρόπας, Μυριάποδα: Δόση: 2-2.5 
κιλά/στρ. για εφαρµογή πριν το φύτεµα µε διασκορπισµό και ενσωµάτωση εφ' όλης της επιφάνειας ή 1.5 
κιλά/στρ. κατά το φύτεµα σε γραµµές, αυλακιές ή λάκκους φυτέµατος. Β) Σιδηροσκούληκας, Υλέµυια: 
Δόση: 5-6 κιλά/στρ. Πριν το φύτεµα µε διασκορπισµό και ενσωµάτωση εφ' όλης της επιφάνειας. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
(1) Στο καρπούζι εφαρµόζεται και µε δοσολογία 1 γραµ./λάκκο φύτευσης. 
(2) Η εφαρµογή γίνεται µε διανοµέα κοκκωδών που εφαρµόζεται στην σπαρτική ή φυτευτική
     μηχανή ή µε το χέρι. 
(3) Μετά την εφαρµογή του πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια για τη πλήρη ενσωµάτωση των
     κόκκων που έπεσαν στα άκρα του χωραφιού. 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (σε ηµέρες): Πατάτα: 60 (αν χρησιµοποιηθεί κατά το 
παράχωµα). Λοιπές καλλιέργειες: Μη εφαρµόσιµο (προφυτρωτική εφαρµογή). 
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν συνδυάζεται µε άλλα σκευάσµατα ή λιπάσµατα. Εφαρµόζεται µόνο του. 
ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώµενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρµογής, στις 
Ελληνικές εδαφοκλιµατικές συνθήκες. 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Οµοιόµορφος διασκορπισµός µε το χέρι ή µε διανοµέα κοκκωδών που 
προσαρµόζεται στην σπαρτική-φυτευτική µηχανή και ενσωµάτωση. 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά µέσα συσκευασίας (σακούλες, σάκοι), ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό 
ξέπλυµα και µαζί µε τα κουτιά που θα καταστραφούν προηγουµένως µε σκίσιµο, για τη διασφάλιση της 
µη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σηµεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Διατηρείται στην 
αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόµενο, µακριά από το 
άμεσο ηλιακό φως. Ηµεροµηνία λήξης: Δύο (2) χρόνια από την ηµεροµηνία παρασκευής του. 
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Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά - 
Εργοστάσιο συσκευασίας -Διανοµή:


