
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
 ÅðéâëáâÝò óå ðåñßðôùóç êáôÜðïóçò   Mðïñåß íá 

ðñïêáëÝóåé èÜíáôï óå ðåñßðôùóç êáôÜðïóçò êáé äéåßóäõóçò 
óôéò áíáðíåõóôéêÝò ïäïýò   Ðñïêáëåß åñåèéóìü ôïõ äÝñìáôïò

 Ðñïêáëåß óïâáñÞ ïöèáëìéêÞ âëÜâç   Ìðïñåß íá ðñïêáëÝóåé 
õðíçëßá Þ æÜëç   Ðïëý ôïîéêü ãéá ôïõò õäñüâéïõò 

ïñãáíéóìïýò, ìå ìáêñï÷ñüíéåò åðéðôþóåéò

ÐÑÏÖÕËÁÎÅÉÓ:
Ìçí ôñþôå, ðßíåôå Þ êáðíßæåôå, üôáí ÷ñçóéìïðïéåßôå áõôü ôï ðñïúüí. 
Áðïöåýãåôå íá áíáðíÝåôå óêüíç / áíáèõìéÜóåéò  / áÝñéá / óôáãïíßäéá / áôìïýò 
/ åêíåöþìáôá.  Íá ìçí Ýñèåé óå åðáöÞ ìå ôá ìÜôéá, ìå ôï äÝñìá Þ ìå ôá ñïý÷á.  
Íá öïñÜôå ðñïóôáôåõôéêÜ ãÜíôéá / ðñïóôáôåõôéêÜ åíäýìáôá / ìÝóá áôïìéêÞò 
ðñïóôáóßáò ãéá ôá ìÜôéá / ðñüóùðï. ÖïñÜôå êáôÜëëçëåò ìðüôåò. Ïé åñãÜôåò 
èá ðñÝðåé íá öïñïýí ðñïóôáôåõôéêÞ åíäõìáóßá êáé êáôÜëëçëåò ìðüôåò 
åöüóïí åéóÝëèïõí óôï ðåäßï åöáñìïãÞò ìåôÜ ôïí øåêáóìü.
ÐÑÙÔÅÓ ÂÏÇÈÅÉÅÓ - ÁÍÔÉÄÏÔÏ:
ÃåíéêÜ: Óå ðåñßðôùóç áôõ÷Þìáôïò Þ áí áéóèáíèåßôå áäéáèåóßá æçôÞóôå 
áìÝóùò éáôñéêÞ óõìâïõëÞ (äåßîôå ôçí åôéêÝôá áí åßíáé äõíáôü). 
ÓÅ ÐÅÑÉÐÔÙÓÇ ÅÐÁÖÇÓ ÌÅ ÔÁ ÌÁÔÉÁ: Îåðëýíåôå ðñïóåêôéêÜ ìå íåñü ãéá 
áñêåôÜ ëåðôÜ. ÅÜí õðÜñ÷ïõí öáêïß åðáöÞò, áöáéñÝóôå ôïõò, åöüóïí åßíáé 
åýêïëï. Óõíå÷ßóôå íá îåðëÝíåôå.
ÓÅ ÐÅÑÉÐÔÙÓÇ ÊÁÔÁÐÏÓÇÓ : KáëÝóôå áìÝóùò ôï ÊÅÍÔÑÏ ÄÇËÇÔÇÑÉÁÓÅÙÍ 
Þ Ýíá ãéáôñü. ÌÇÍ ðñïêáëÝóåôå åìåôü.
ÓÅ ÐÅÑÉÐÔÙÓÇ ÅÐÁÖÇÓ ÌÅ ÔÏ ÄÅÑÌÁ: ÁöáéñÝóôå ôá åìðïôéóìÝíá ìå ôï 
øåêáóôéêü õãñü ñïý÷á áìÝóùò êáé ðëýíåôå êáëÜ ôá ðñïóâåâëçìÝíá ìÝñç ôïõ 
óþìáôïò ìå íåñü êáé óáðïýíé êáé óôç óõíÝ÷åéá îåðëýíåôå ìå íåñü. ÅÜí ï 
åñåèéóìüò ðáñáìÝíåé æçôåßóôå éáôñéêÞ óõìâïõëÞ.
Ðëçñïöïñßåò ãéá ôï ãéáôñü: Äåí õðÜñ÷åé åéäéêü áíôßäïôï. Åöáñìüóôå 
óõìðôùìáôéêÞ èåñáðåßá.

ÊÜôï÷ïò ôçò Ýãêñéóçò : CMPA SAS, Ãáëëßá
CMPA SAS 160, Route de la Valentine 130 11 Marseille, Ãáëëßá

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Πυρεθρινοειδές εντοµοκτόνο επαφής και 
στομάχου. Δρα στο νευρικό σύστηµα των εντόµων, παρεμποδίζοντας το κλείσιμο 
των διαύλων Na+ στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσµα µια συνεχή νευροµυϊκή µεταφορά µηνυµάτων, που οδηγεί σε 
υπερδιέγερση, παράλυση και θάνατο των εντόµων. Επίσης ασκεί αντιτροφική 
δράση. 
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 
Πεδίο Εφαρµογής - Εχθροί - Δόσεις (κ.εκ.σκευάσµατος/100λιτ.ψεκ.υγρού) - 
Τρόπος και χρόνος εφαρµογής: ΑΜΠΕΛΙ: Ευδεµίδα, Κοχυλίδα. Δόση 30-60 
κ.εκ. Εφαρμογές µε την εµφάνιση της πρoσβoλής. ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: 
Μαρούλι (υπαίθρου, θερµοκηπίου): Πράσινο σκουλήκι, Πράσινη αφίδα. Δόση 
37,5-50 κ.εκ. Με την εμφάνιση της πρoσβoλής. ΣΟΛΑΝΩΔΗ: Τοµάτα, Μελιτζάνα 
(υπαίθρου, θερμοκηπίου): Πράσινο σκουλήκι, Πράσινη αφίδα. Δόση 30-60 
κ.εκ. Με την εµφάνηση της προσβoλής. ΣΤΑΥΡΑΝΘΗ Κουνουπίδι, Μπρόκολο, 
Λάχανο (υπαίθρου): Πράσινη αφίδα. Δόση 30 κ.εκ. Με την εµφάνιση της 
προσβολής. 
Μέγιστος αριθµός εφαρµογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Αµπέλι: µέχρι 2 
εφαρµογές µε µεσοδιάστηµα 14-21 ηµέρες εφόσον απαιτείται. Φυλλώδη 
λαχανικά, Σολανώδη: 1 εφαρµoγή. Σταυρανθή: µέχρι 2 εφαρµογές µε 
μεσοδιάστηµα 14 ηµέρες εφόσον απαιτείται. 
Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρο/στρέµµα): Αµπέλι, Σολανώδη: 50-100. 
Φυλλώδη λαχανικά: 60-80. Σταυρανθή: 100. 
Παρατηρήση: Οι µικρές δόσεις σκευάσµατος ανά 100λιτρο χρησιµοποιούνται με 
τους µεγάλους όγκους ψεκαστικού διαλύµατος και οι µεγάλες δόσεις 
σκευάσματος ανά 100λιτρο µε τους µικρούς όγκους ψεκαστικού διαλύµατος, έτσι 
ώστε σε κάθε περίπτωση να µην ξεπερνιέται η µέγιστη δόση ανά στρέµµα (30 
κ.εκ.). 
Τρόπος εφαρµογής: Το προϊόν εφαρµόζεται µε ψεκασµό φυλλώµατος 
εξασφαλίζοντας πολύ καλή και οµοιόµορφη κάλυψη του φυλλώµατος. 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεµίζουµε το δοχείο του ψεκαστικού 
μηχανήματος µε νερό κατά 3/4 και προσθέτουµε αναδεύοντας την συνιστώµενη 
δόση του σκευάσµατος. Συµπληρώνουµε µε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας 
συνεχώς. 
Συνδυαστικότητα : - 
Φυτοτοξικότητα : Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώµενες καλλιέργειες και δόσεις 
εφαρμογής. 
Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες 
το σκεύασµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Διαχείριση 
ανθεκτικότητας: • Xρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών 
μεθόδων ώστε να περιορίζεται ο πληθυσµός των εντόµων και να µειώνεται ο 
αριθμός των εφαρµογών στις απολύτως απαραίτητες για αποτελεσµατικό έλεγχο. 
• Εφαρµογές, µόνο όταν είναι απαραίτητο, µε βάση τα πιθανά υφιστάµενα όρια 
οικονοµικής ζηµιάς και µε τρόπο ώστε να µειώνεται ο κίνδυνος για τα ωφέλιµα 
αρθρόποδα. • Το σκεύασµα θα πρέπει να εφαρµόζεται στις προτεινόµενες δόσεις 
και µε τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και οµοιόµορφη κάλυψη της φυλλικής 
επιφάνειας µε το ψεκαστικό υγρό. • Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρµογές με 
REBEL 10 EC. Το σκεύασµα να εφαρµόζεται σε εναλλαγή µε εντοµοκτόνα από 
άλλη οµάδα µε διαφορετικό τρόπο δράσης από τα πυρεθρινoειδή. • Να 
διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσµών των εχθρών / στόχων ώστε 
να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόµενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Εάν διαπιστωθούν 
περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσµατικότητας, οι εφαρµογές που ακολουθούν θα 
πρέπει να γίνονται µε σκευάσµατα διαφορετικής οµάδας. 
Τελευταία επέµβαση πριν τη συγκοµιδή: 
Αµπέλι (επιτραπέζιο, oινoπoιήσιµo), Μαρούλι (Υ/Θ), Τοµάτα (Υ), Μελιτζάνα (Υ), 
Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Λάχανο: 7 ηµέρες. Τοµάτα (Θ), Μελιτζάνα (Θ): 3 ηµέρες 

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

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί. 
ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. 

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισµούς να αφήσετε µιαν αψέκαστη 
ζώνη προστασίας 30 µέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για τις καλλιέργειες του 
αμπελιού και των κηπευτικών, των οποίων n ανάπτυξη υπερβαίνει τα 50 cm και 
10 µέτρων για τα κηπευτικά των οποίων n ανάπτυξη είναι µικρότερη των 50 cm. 

Για να προστατέψετε µη στοχευόµενα αρθρόποδα να αφήσετε µιαν αψέκαστη 
ζώνη προστασίας 5 µέτρων από τη µη γεωργική γη για τις καλλιέργειες του 
αμπελιού και των κηπευτικών των οποίων η ανάπτυξη υπερβαίνει τα 50 cm. 

Επικίνδυνο για τις µέλισσες. Για να προστατέψετε τις µέλισσες και άλλα έντομα 
επικονίασης µην χρησιµοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία 
ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Αποµακρύνετε ή / και καταστρέψτε τα 

ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιµοποιείτε το προϊόν κατά την 
περίοδο που οι µέλισσες συλλέγουν. Η εφαρµογή πρέπει να πραγµατοποιείται 
μετά την ώρα συλλογής των µελισσών (αργά το απόγευµα). Μετά την εφαρµογή 
οι μέλισσες πρέπει να παραµείνουν στις κυψέλες για 1 ηµέρα εξασφαλίζοντας 

τροφή και νερό. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ: Βλέπε επί της συσκευασίας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε επί της συσκευασίας

Cypermethrin (Συπερμεθρίν) Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
Εγγυηµένη σύνθεση: Cypermethrin: 10% β/ο
                 Βοηθητικές ουσίες: 88,4% β/β

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ÈÝóç ÎçñïðÞãáäï, 19600 MÜíäñá ÁôôéêÞò
Ôçë.: 210 5550431 • Fax: 210 5556100
Èåó/íßêç: 53 Ï.Ô., Ã’ ÖÜóç, ÂÉ.ÐÅ.È. - Óßíäïò
Ôçë.: 2310 795884 • Fax: 2310 796741
www.ellagret.gr

Πυρεθρινοειδές εντοµοκτόνο, επαφής και στομάχου.


