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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

CRYPTON AL ENTOMOKTONO 

  

 

Το CRYPTON AL είναι ένα ετοιμόχρηστο εντομοκτόνο με δράση επαφής και 
στομάχου, που προορίζεται για την αντιμετώπιση του αλευρώδη στη φούξια και 
αφίδων σε πελαργόνια και μπιγκόνιες, από μη επαγγελματίες χρήστες σε κατοικίες, 
μπαλκόνια και οικογενειακούς κήπους. Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων 
προκαλώντας αρχικά παράλυση και στη συνέχεια το θάνατό τους.  

 
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
Είναι ετοιμόχρηστο εντομοκτόνο (ΑL) με 1 g/L (0,1% β/β) δραστική ουσία φυσική 
πυρεθρίνη, 99,9% β/β βοηθητικές ουσίες. 

Kάτοχος της άδειας - Παρασκευαστής: "FREGATA" SA 

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:  ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ 

 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ. 

 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ: 
 

Πεδίο Εφαρμογής Στόχος Δόσεις σκευάσματος Χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγιστος αριθ. 
εφαρμογών ανά 
καλλιεργ. περίοδο / 
μεσοδιάστημα 
επεμβάσεων 

κ.εκ./ 
στρέμμα 

κ.εκ./ 100 
λίτρα 
ψεκ. 
υγρού 

Όγκος ψεκ. 
υγρού 
(κ.εκ./τ.μ.) 

Φούξια  
(υπό κάλυψη)  
1FUCG 

Αλευρώδης  
(Trialeurodes 
vaporarioru) TRIAVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.E M.E 90 Δόσεις 
σκευάσματος 
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Πελαργόνια  
(υπό κάλυψη)  
PELGV 

Αφίδες  
(Macrosiphum 
euphorbiae) MACSEU 

M.E M.E 100 Με την εμφάνιση 
της προσβολής. 
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Μπιγκόνια 
(υπό κάλυψη) 
BEGSS 

Αφίδες 
(Macrosiphum 
euphorbiae) MACSEU 

M.E M.E 135 Με την εμφάνιση 
της προσβολής. 
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 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
Ψεκάζεται μέχρι να γίνει καλή κάλυψη των φυτών. 

 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  
Ετοιμόχρηστο σκεύασμα. Εφαρμόζεται - χωρίς διάλυση - με ομοιόμορφο ψεκασμό 
φυλλώματος σε όλη την επιφάνεια των φυτών, ακόμα και στην κάτω επιφάνεια των 
φύλλων. Ψεκάστε τα φυτά από απόσταση 20-40 εκ. Ψεκάστε ομοιόμορφα όλο το φυτό 
έτσι ώστε να διαβραχεί πλήρως αλλά να μη δημιουργούνται σταγόνες. Ανακινήστε 
καλά το δοχείο πριν τη χρήση. 

 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:  
Μ.Ε. (ετοιμόχρηστο σκεύασμα). 
 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: 
Οι κενές φιάλες συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη 
διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για 
ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Απαγορεύεται η χρήση άδειων συσκευασιών 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων για άλλους σκοπούς. 
 

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:  
Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης 
του. 
 

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: 
Επικοινωνήστε με τους κατά τόπους γεωπόνους. 
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή 
ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:  
Χρησιμοποιήστε το σκεύασμα σε θερμοκρασίες μέχρι 20°C. Πρώτου εφαρμόσετε το 
σκεύασμα σε καλλωπιστικό φυτό μιας ποικιλίας που καλλιεργείτε για πρώτη φορά, 
επιχειρήστε δοκιμαστική εφαρμογή για να διαπιστώσετε αν μέσα σε 7 ημέρες 
εμφανίζονται συμπτώματα φυτοτοξικότητας. Να μη χρησιμοποιείται σε ώρες που 
υπάρχει έντονη ηλιοφάνεια. Να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα που 
ανήκουν σε άλλες χημικές ομάδες, με διαφορετικό μηχανισμό δράσης. 
 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ Ή ΠΡΙΝ ΤΗ 
ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ 
ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ:  
Μη εφαρμόσιμο. 

Διατηρείται στην αρχική του συσκευασία σε θερμοκρασίες από 0°C έως 25°C, 
προστατευμένο από έκθεση σε ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται 
σταθερό για δύο (2) έτη. 
 

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

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. 
Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από 
κάθε χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε 
τα προϊόντα. 

 

 
 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:  


