
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
•  Φυλάσσεται  μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωο-

τροφές.
•  Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε, όταν το χρησι-

μοποιείτε. 
•  Μην αναπνέετε τη σκόνη.
•  Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια.
•  Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και 

γάντια.
•  Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη 

διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.
•  Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. 

Αναφερθείτε στις ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων 
ασφαλείας.

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

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:
Σε περίπτωση ατυχήματος ή εάν αισθανθείτε αδι-
αθεσία: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε 
την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα 
μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευ-
τείτε οφθαλμίατρο.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα 
ρούχα που έχουν ρυπανθεί και ξεπλύνετε τα προσβε-
βλημένα μέρη του σώματος που έχουν έρθει σε επα-
φή με το σκεύασμα με άφθονο νερό και σαπούνι. Ζη-
τείστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε αμέσως ιατρι-
κή συμβουλή και δείξτε την ετικέτα του προϊόντος. Δι-
ενεργείστε πλύσιμο στομάχου. Ακολουθείται συμπτω-
ματική θεραπεία. Αντενδείκνυται η χρήση βαρβιτουρι-
κών, μορφίνης, φαινοθειαζίνης, ηρεμιστικών, καφεϊ-
νης και άλλων διεγερτικών του νευρικού συστήματος. 
Μη χρησιμοποιείτε γάλα, λίπη και αλκοόλ.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Θειική Ατροπίνη και 2-ΡΑΜ, με επίβλε-
ψη γιατρού. 

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 - 7793777

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ.
 Μην ψεκάζετε ανθισμένα φυτά. Καταστρέψτε 

τ’ανθισμένα ζιζάνια.

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ 

ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.
Αποφεύγετε τη διασπορά ψεκαστικών σταγονιδίων σε 

υδάτινες επιφάνειες.
Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν  

ή τη συσκευασία του.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΖΩΑ.
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ.
Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακρυά από την 

ψεκασμένη περιοχή τουλάχιστον για 14 ημέρες μετά 
την εφαρμογή του ψεκασμού.

KAΛΛIEPΓEIEΣ-EXΘPOI-ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔOΣEIΣ EΦAPMOΓHΣ (γρ. 
στα 100 λίτρα ψεκ. υγρού): Το προϊόν εφαρμόζεται με ψεκασμούς κα-
λύψεως φυλλώματος με ψεκαστήρες κοινού όγκου και μπεκ τύπου κώ-
νου. Σκόπιμο είναι ο ψεκασμός να γίνεται με συνεχή ανάδευση του φαρ-
μάκου.
1. ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (ΓΚΡΕΪΠ-ΦΡΟΥΤ, ΛΕΜΟΝΙΑ, ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ, ΠΟΡ-
ΤΟΚΑΛΙΑ): Μυίγα Μεσογείου. Δόση: 120. Κόκκινη ψώρα, Ψευδό-
κοκκος. Δόση: 140. Εφόσον δεν εφαρμόζεται το πρόγραμμα γεωργικών 
προειδοποιήσεων, ψεκασμοί με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών 
και επανάληψη εφόσον καθίσταται αναγκαίο μετά από 20-30 ημέρες. Μέ-
γιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3. Όγκος ψεκα-
στικού υγρού: 200-400 λίτρα ανά στρέμμα.
2. ΜΗΛΟΕΙΔΗ (ΜΗΛΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ): Ανάρσια, Kαρπόκαψα, Οπλο-
κάμπη, Φυλλοδέτες, Φυλλορρύκτες, Ψύλλα, Βαμβακάδα, Αιματό-
ψειρα. Δόση: 120-140. Εφόσον δεν εφαρμόζεται το πρόγραμμα γεωρ-
γικών προειδοποιήσεων, ψεκασμοί με την εμφάνιση των πρώτων προ-
σβολών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2. 
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα ανά στρέμμα.
3. ΠYPHNOKAPΠA (KΕΡΑΣΙΑ): Ανάρσια, Καρπόκαψα,  Ανθο-
νόμος, Ρυγχίτης. Δόση: 120. Βαμβακάδα. Δόση: 140. Εφόσον δεν 
εφαρμόζεται το πρόγραμμα γεωργικών προειδοποιήσεων, ψεκασμοί 
με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανάληψη εφόσον κα-
θίσταται αναγκαίο μετά από 20-30 ημέρες. Μέγιστος αριθμός εφαρμο-
γών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 150-250 
λίτρα ανά στρέμμα.
4. ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ: Σεζάμια, Πυραλίδα. Δόση: 120. Εφόσον δεν εφαρ-
μόζεται το πρόγραμμα γεωργικών προειδοποιήσεων, ψεκασμοί με την 
εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανάληψη εφόσον καθίστα-
ται αναγκαίο μετά από 20-30 ημέρες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών 
ανά καλλιεργητική περίοδο: 2. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα 
ανά στρέμμα. 
5. TEYTΛA: Κλεονός. Δόση: 120. Εφόσον δεν εφαρμόζεται το πρό-
γραμμα γεωργικών προειδοποιήσεων, ψεκασμοί με την εμφάνιση των 
πρώτων προσβολών και επανάληψη εφόσον καθίσταται αναγκαίο με-
τά από 20-30 ημέρες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική 
περίοδο: 2. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 60-80 λίτρα ανά στρέμμα.
6. ΤΡΙΦΥΛΛΙ: Κάμπιες Τριφυλλιού. Δόση: 120. Εφόσον δεν εφαρμό-
ζεται το πρόγραμμα γεωργικών προειδοποιήσεων, ψεκασμοί με την εμ-
φάνιση των πρώτων προσβολών και επανάληψη εφόσον καθίσταται 
αναγκαίο μετά από 20-30 ημέρες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική περίοδο: 2. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 30-50 λίτρα ανά 
στρέμμα.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1.   Για την καταπολέμηση των κοκκοειδών χρησιμοποιείται σε συνδυα-

σμό με θερινό πολτό.
2.  Για την καταπολέμηση των κοκκοειδών στα εσπεριδοειδή επαναλαμ-

βάνεται η εφαρμογή, εάν χρειασθεί ανάλογα με την προσβολή των 
κοκκοειδών μέχρι τρεις (3) εφαρμογές ανά περίοδο.

3.  Να μην επαναχρησιμοποιείται πριν περάσουν 30 ημέρες από την 
προηγούμενη εφαρμογή.

4.  Η δόση των 140γρ. αναφέρεται στην καταπολέμηση των κοκκοειδών.
5.  Στα κοκκοειδή εφαρμόζεται όταν έχουμε το μέγιστο των κινητών προ-

νυμφών, που συμπίπτει με το 60-65% της εκκόλαψης των αυγών.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:
Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. 
Διαλύουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος μέχρι τη μέση σε μι-
κρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. 
Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:
Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρεϊπ-φρουτ, Μηλιά, Αχλαδιά, Κερα-
σιά, Αραβόσιτος, Τεύτλα, Τριφύλλι: 28 ημέρες.
ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:
Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις καλλιέργειες και τις δόσεις που 
συστήνεται η εφαρμογή του κάτω από τις ελληνικές εδαφοκλιματικές 
συνθήκες.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗ-
ΚΕΥΣΗΣ:  Διατηρούμενο στην αρχική του, κλειστή συσκευασία σε μέρος 
δροσερό και ξηρό, παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον 
από την ημερομηνία παρασκευής του.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:
Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό 
ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψε-
καστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με 
σκίσιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε 
σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Αριθμός παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας.

Ημερομηνία παρασκευής: Ως άνω μέρος συσκευασίας.

Ημερομηνία λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας.
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Phosmet (Φοσμέτ) Βρέξιμη σκόνη (WP)
Εγγυημένη σύνθεση: phosmet 50% β/β
                                     Βοηθητικές ουσίες 47,37% β/β

Phosmet (Φοσμέτ) Βρέξιμη σκόνη (WP)
Εγγυημένη σύνθεση: phosmet 50% β/β
                                     Βοηθητικές ουσίες 47,37% β/β

Μη διασυστηματικό 
οργανοφωσφορικό 

εντομοκτόνο επαφής 
και στομάχου.

Μη διασυστηματικό 
οργανοφωσφορικό 

εντομοκτόνο επαφής 
και στομάχου.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, 
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, 
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

•  Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα 
και σε περίπτωση κατάποσης.

•  Προορίζεται μόνο για επαγγελ-
ματίες χρήστες.

•  Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα 
και σε περίπτωση κατάποσης.

•  Προορίζεται μόνο για επαγγελ-
ματίες χρήστες.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ - ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ: 
BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Λ.Μεσογείων 449, 153 43 Αγία Παρασκευή, Τηλ.:210-6860130, 
www.basf-agro.gr.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: SBM Formulation, Γαλλία.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.,  
Σίνδος, Θεσσαλονίκη.

® Σήμα κατατεθέν της BASF

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ - ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ: 
BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Λ.Μεσογείων 449, 153 43 Αγία Παρασκευή, Τηλ.:210-6860130, 
www.basf-agro.gr.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: SBM Formulation, Γαλλία.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.,  
Σίνδος, Θεσσαλονίκη.

® Σήμα κατατεθέν της BASF

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 700 γραμ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 700 γραμ.

Αρ. Έγκρ. Κυκλ.: 1830/22-9-1999 Αρ. Έγκρ. Κυκλ.: 1830/22-9-1999
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ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ


