
Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους 
οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Προφυλάξεις: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε, 
ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Μην ρυπαίνετε το νερό με το 
προϊόν ή τη συσκευασία του. Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς 
να αφήσετε µιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας από επιφανειακά ύδατα: 5 μέτρων 
σε λαχανικά, καλαμπόκι και σιτηρά, 10 μέτρων σε αμπέλι και πατάτα, 20 μέτρων 
σε μηλιά και πυρηνόκαρπα, 40 μέτρων σε αχλαδιά.Για να προστατέψετε τα μη 
στοχευόμενα αρθρόποδα να αφήσετε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 
μέτρων από την μη γεωργική γη για τις δενδρώδεις καλλιέργειες. Επικίνδυνο για 
τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μη 
χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας 
των ζιζανίων. Απομακρύνετε ή/και καταστρέψετε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία 
τους. Μην χρησιμοποιείται το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες 
συλλέγουν. Εφαρμόστε το σκεύασμα σε ώρες κατά τις οποίες οι μέλισσες δεν 
βρίσκονται στο χώρο (αργά το απόγευμα). Μετά την εφαρμογή οι µέλισσες 
πρέπει να παραμείνουν στις κυψέλες για µία ημέρα εξασφαλίζοντας τροφή 
και νερό εντός της κυψέλης ή να απομακρυνθούν οι κυψέλες. Πολύ τοξικό σε 
βομβίνους και σε ωφέλιμα έντομα και ακάρεα που χρησιμοποιούνται στα 
θερμοκήπια.
Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
Πρώτες Βοήθειες – Αντίδοτο: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας 
τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε 
το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Σε 
περίπτωση επαφής με τα μάτια: ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό. Σε 
περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπεσε 
σκεύασμα. Ξεπλυθείτε καλά με νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση εισπνοής: 
Βγάλτε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και κρατείστε τον σε ανάπαυση. Ζητείστε 
ιατρική συμβουλή. Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείται 
συμπτωματική θεραπεία. Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

Τρόπος δράσης: 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, πράγμα που οδηγεί σε υπερδιέγερση, παράλυση και θάνατο των 
εντόμων.
Καλλιέργειες – Στόχος – Δόσεις (ανά 100 λίτρα ψεκ. υγρού)  - Χρόνος εφαρμογής: Μηλιά: Για Καρπόκαψα και Αφίδες ψεκασμοί με την 
εμφάνιση της προσβολής. Δόση 15 κ.εκ. Όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτρα/στρ. Αχλαδιά: Για Καρπόκαψα και Αφίδες ψεκασμοί με την εμφάνιση της 
προσβολής. Δόση 15 κ.εκ. Όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτρα/στρ. Φουντουκιά: Για Σκαθάρι του φουντουκιού ψεκασμός με την εμφάνιση της 
προσβολής. Δόση 20-25 κ.εκ. Όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτρα/στρ. Βερικοκιά: Όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτρα/στρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση της 
προσβολής για Αφίδες με δόση 10-15 κ.εκ. και ψεκασμός από την αλλαγή του χρώματος των καρπών για Μύγα Μεσογείου με δόση 15-17,5 κ.εκ. 
Ροδακινιά: Όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτρα/στρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής για Αφίδες με δόση 10-15 κ.εκ. και ψεκασμός από την 
αλλαγή του χρώματος των καρπών για Μύγα Μεσογείου με δόση 15-17,5 κ.εκ. Αμπέλι (οινοποιήσιμα σταφύλια):  Όγκος ψεκ. υγρού 100 
λίτρα/στρ. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής για Ευδεμίδα με δόση 25-30 κ.εκ. και για Τζιτζικάκι με δόση 15-25 κ.εκ. Αμπέλι (επιτραπέζια 
σταφύλια):  Για Τζιτζικάκι ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. Δόση 15 κ.εκ. Όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτρα/στρ. Τομάτα: Όγκος ψεκ. υγρού 
100 λίτρα/στρ. Ψεκασμός όταν ο πληθυσμός αρχίζει και αυξάνει σε επίπεδο προβλήματος για Κάμπιες Λεπιδοπτέρων, Πράσινο σκουλήκι, 
Σποντόπτερα με δόση 15-20 κ.εκ. και για  Αφίδες με δόση 10-15 κ.εκ. Για Αγρότιδα καθολικός ψεκασμός στο έδαφος, πριν την έναρξη της 
προσβολής με δόση 12,5 κ.εκ./στρ. Κολοκυθάκι: Για Αφίδες ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. Δόση 10-15 κ.εκ. Όγκος ψεκ. υγρού 100 
λίτρα/στρ. Κουνουπίδι, Μπρόκολο: Όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτρα/στρ.  Ψεκασμός  με την εμφάνιση της προσβολής για Πιερίδα, Μαμέστρα με 
δόση 15-20 κ.εκ. και για Αφίδες με δόση 10-15 κ.εκ., Για Αγρότιδα καθολικός  ψεκασμός στο έδαφος, πριν την έναρξη της προσβολής με δόση 12,5 
κ.εκ./στρ. Πατάτα: Για Δορυφόρο ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής με δόση 20 κ.εκ./στρ. και όγκο ψεκ. υγρού 50-80 λίτρα/στρ. Για 
Αγρότιδα καθολικός ψεκασμός στο έδαφος πριν την έναρξη της προσβολής με δόση 12,5 κ.εκ./στρ. και όγκο ψεκ. υγρού 100 λίτρα/στρ. Βρώμη, 
Σιτάρι, Κριθάρι: Για Αφίδες ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. Δόση 15-20 κ.εκ./στρ. Όγκος ψεκ. υγρού 50 λίτρα/στρ. Καλαμπόκι: Όγκος 
ψεκ. υγρού 50 λίτρα/στρ. Ψεκασμός  με την εμφάνιση της προσβολής για Πυραλίδα με δόση 20-25 κ.εκ./στρ. και για  Αφίδες με δόση 15-20 
κ.εκ./στρ. Για Αγρότιδα καθολικός ψεκασμός στο έδαφος πριν την έναρξη της προσβολής με δόση 10-12,5 κ.εκ./στρ. Ανθοκομικά, Καλλωπιστικά: 
Για Αφίδες ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. Δόση: 10-15 κ.εκ. Όγκος ψεκ. υγρού 100 λίτρα/στρ. Φοινικοειδή: Για Κόκκινο σκαθάρι των 
φοινικοειδών δόση 8-15 κ.εκ. - Ψεκασμός κάλυψης από τη στεφάνη για την προστασία των φοινικοειδών από τις προσβολές του εντόμου. - 
Ψεκασμός κάλυψης για περιορισμό της εξάπλωσης της προσβολής στο κομμένο φυτό, στα κομμένα τεμάχια και στο χώρο γύρω από τη θέση κοπής, 
κατά τη διαδικασία της κοπής. - Στο χώρο διατήρησης των ευπαθών φυτών (φυτώρια): σε περίπτωση που υπάρχουν ύποπτα σημεία προσβολής στο 
χώρο ή στη γύρω περιοχή, προληπτική εφαρμογή με ψεκασμό κάλυψης των φυτών (στα φυτώρια τα φοινικοειδή έχουν μικρό ύψος και μπορεί να γίνει 
ψεκασμός κάλυψης). 
Παρατηρήσεις: 1) Ακολουθείσθε τις οδηγίες των Γεωργικών προειδοποιήσεων όπου εφαρμόζονται. 2) Για την αντιμετώπιση του 
Rhynchophorus ferrugineus:  Η χρήση του σκευάσματος θα διενεργείται αποκλειστικά στα πλαίσια εφαρμογής της Απόφασης 2007/365/ΕΚ της 
Επιτροπής, όπως ισχύει. Αρμόδιες Υπηρεσίες για την εφαρμογή της εν λόγω Απόφασης είναι οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
(ΔΑΟΚ) των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων. Οι ΔΑΟΚ, οι Δήμοι και οι υπεύθυνοι των συνεργείων που διενεργούν τους ψεκασμούς, υποχρεούνται 
να ειδοποιούν έγκαιρα τους μελισσοκόμους της περιοχής που πρόκειται να διενεργηθεί εφαρμογή του σκευάσματος σε φοινικοειδή, με κάθε 

πρόσφορο μέσο. Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα κατά την άνθηση των φοινικοειδών, σε διαφορετική περίπτωση κόψτε τα άνθη 2 ημέρες πριν την εφαρμογή. 
Μην το εφαρμόζεται σε περίπτωση που υπάρχει μεγάλη ποσότητα μελιτώματος αφίδων στην περιοχή εφαρμογής.  Σε περίπτωση που απαιτείται χρήση 
φερομονικών παγίδων, αυτή να γίνεται μόνο με το συντονισμό των αρμοδίων τοπικών αρχών.  Υπεύθυνος σε σχέση με τις αποτυχίες όσον αφορά την 
αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα του προϊόντος για τη χρήση ήσσονος σημασίας, είναι το πρόσωπο που χρησιμοποιεί το φυτοπροστατευτικό 
προϊόν.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Μηλιά, Αχλαδιά: 1-2/14 ημέρες. Φουντουκιά, Βερικοκιά, Ροδακινιά, Αμπέλι (οινοποιήσιμα 
σταφύλια), Αμπέλι (επιτραπέζια σταφύλια), Κολοκυθάκι, Βρώμη, Σιτάρι, Κριθάρι,  Ανθοκομικά, Καλλωπιστικά: 1. Τομάτα: 1-2/14 ημέρες (Κάμπιες 
Λεπιδοπτέρων, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Αφίδες), 1 (Αγρότιδα). Κουνουπίδι, Μπρόκολο: 1-2/14 ημέρες (Πιερίδα, Μαμέστρα, Αφίδες), 1 
(Αγρότιδα). Πατάτα: 1-2/14 ημέρες (Δορυφόρος), 1 (Αγρότιδα). Καλαμπόκι: 1-2/14 ημέρες (Πυραλίδα, Αφίδες), 1 (Αγρότιδα). Φινικοειδή: 2.
Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος. 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινήστε καλά την φιάλη πριν τη χρήση. Γεμίζετε το ψεκαστικό δοχείο με τη μισή ποσότητα νερού από την 
απαιτούμενη. Αραιώνετε την απαιτούμενη δόση σκευάσματος με μία μικρή ποσότητα νερού αναδεύοντας και κατόπιν ρίχνετε το διάλυμα στο ψεκαστικό 
δοχείο. Συμπληρώνετε με το υπόλοιπο νερό ενώ αναδεύετε συνεχώς.
Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. 
Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, τρεις (3) φορές με καθαρό νερό και απορρυπαντικό.
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Μηλιά, Αχλαδιά, Βερικοκιά, Ροδακινιά, Φουντουκιά, Κουνουπίδι, Μπρόκολο: 7 ημέρες. Αμπέλι (επιτραπέζιο, 
οινοποιήσιμο): 21 ημέρες. Τομάτα, Κολοκύθι: 3 ημέρες. Πατάτα: 15 ημέρες. Βρώμη, Σιτάρι, Κριθάρι: 30 ημέρες. Καλαμπόκι: 60 ημέρες. 
Διαχείριση ανθεκτικότητας: - Χρήση 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. - 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 το 
CORDOBA 10 CS. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη χημική ομάδα, με διαφορετικό τρόπο δράσης. - 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.
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί 
το σκεύασμα: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στα φυτά (24 ώρες). Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την πρόσφατη ψεκασμένη περιοχή.
Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:  Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα 
νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή σχίσιμο, για τη διασφάλιση της 
μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Φυλάξτε το στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό και καλά 
αεριζόμενο μέρος, σε θερμοκρασία > 5° C. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια. 
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ΕΥΡΕΩΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΠΥΡΕΘΡΙΝΟΕΙΔΕΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ
Δρα δι΄επαφής και δια στομάχου με προληπτική 
και κατασταλτική δράση για την αντιμετώπιση 
μυζητικών καθώς και μασητικών εντόμων 
σε διάφορες καλλιέργειες

  

Εγγυημένη σύνθεση: Lambda Cyhalothrin 10% β/ο, Βοηθητικές ουσίες 89,57% β/β 
                   

Lambda Cyhalothrin (Λ-συαλοθρίν) 10%
Αιώρημα μικροκάψουλων (CS)

Διανομέας:

Κάτοχος της άδειας:  ASCENZA AGRO S.A.  
Alameda dos Oceanos lote 1.06.1.1 - 3oA, 
Parque das Nacoes, 1990 – 207, Lisboa, 
Πορτογαλία
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Τηλ.: 2310 788002-3, Φαξ: 2310 799840
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