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 ΒI.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ |  Γ’ ΖΩΝΗ  |  Τ.Θ.1026 

 
 

     570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

     ΤΗΛ.: 2310 569.630 έως 33    

     FAX: 2310 797.047   

info@farmachem.gr   

     www.farmachem.gr   
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

DELFIN WG ENTOMΟΚΤΟΝΟ 

 
Εντομοκτόνο με ζωντανούς μικροοργανισμούς, με εκλεκτική δράση κατά προνύμφες 
λεπιδοπτέρων. Δρα δια κατάποσης. Μετά την κατάποση οι προνύμφες σταματούν 
να τρέφονται και πεθαίνουν σε μερικές ημέρες. 

  
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 
Είναι βρέξιμοι κόκκοι (WG) με 85% β/β δραστική ουσία (Bacillus thuringiensis ssp. 
kurstaki (Btk), strain SA-11), που ισοδυναμεί με 4,85×1013 CFU/kg, 32000 IU/mg σε 
ενεργός πρωτεΐνη δ-endotoxin 6,4% και 15% β/β βοηθητικές ουσίες. 

 

Κάτοχος της άδειας: MITSUI AGRISCIENCE INTERNATIONAL S.A./N.V. 

Παρασκευαστής: CERTIS USA 

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: FARMA-CHEM S.A. 

 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ. 

  
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ: 
 

Πεδίο Εφαρμογής Στόχος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δόσεις σκευάσματος Χρόνος εφαρμογής Μέγ. Αριθμός 
εφαρμ./ ανά 
καλλ. Περίοδο 
Μεσοδιάστημ
α           εφαρμογών 
σε ημέρες 

Γραμ / 100 
λίτρα ψεκ. 

Υγρού 

Γραμ./ 
στρέμμα 

Όγκος ψεκ. 
υγρού λίτρα 
/ στρέμμα 
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ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ 
Πορτοκαλιά 
Μανταρινιά 
(Κλημεντίνες) 
 Λεμονιά  
Γκρέιπ-φρουτ 
 Κιτριά 

Ανθοτρήτης 
(Prays citri) 
-Λοιπές 
προνύμφες 
λεπιδοπτέρων 

25 50 - 100 200 -400 Να ακολουθούνται 
οι συστάσεις των 
γεωργικών 
προειδοποιήσεων. 
Σε περίπτωση που 
δεν υπάρχουν, 
συνιστάται ένας 
ψεκασµός στην 
αρχή της 
ανθοφορίας και 
δεύτερος, εάν 
χρειασθεί, µετά 
από 
7-10 ηµέρες. 

2/ 7-10 

Ακρόδρυα 
Αμυγδαλιά 
Φυστικιά 

Φυλλοδέτες 
(Archips 
rosanus, 
A.podanus) 
Φυλλοφάγες 
κάμπιες 

25 37,5-62,5 150-250 Εφαρμογή με την 
εμφάνιση των 
νεαρών 
προνυμφών κάθε 
γενεάς, όπως 
καθορίζεται από τις 

Έως 6 
συνεχόμενες 
εφαρμογές/ 7 
 
Μέγιστο 6 

 Υπονομευτές 
(Hyponomeuta 
padellus, 
H.malinellus) 
-Λοιπές προνύμφες 
λεπιδοπτέρων 

   γεωργικές 
προειδοποιήσεις ή 
με τη χρήση 
φερομονικών 
παγίδων 
ανίχνευσης 
πληθυσμού, έως 6 
ανά 7 ημέρες και 
να ακολουθούν 4 
εβδομάδες χωρίς 
ψεκασμό. 

εφαρμογές 

Φουντουκιά Φυλλοδέτες 
(Archips rosanus, 
A.podanus) 
-Λοιπές προνύμφες 
λεπιδοπτέρων 

25 37,5-62,5 150-250 Εφαρμογή με την 
εμφάνιση των 
νεαρών 
προνυμφών κάθε 
γενεάς, όπως 
καθορίζεται από 
τις γεωργικές 
προειδοποιήσεις ή 
με τη χρήση 
φερομονικών 
παγίδων 
ανίχνευσης 
πληθυσμού, έως 6 
ανά 7 ημέρες και 
να ακολουθούν 4 
εβδομάδες χωρίς 
ψεκασμό. 

Έως 6 
συνεχόμενες 
εφαρμογές/ 7 

 
Μέγιστο 6 
εφαρμογές 

Μηλιά, Αχλαδιά Φυλλοδέτες 
(Archips podanus, 
A rosanus, 
Pandemis 
heparana., 
Argyrotaenia 
pulchellana) 
-Λοιπές προνύμφες 
λεπιδοπτέρων 

75 75 100 Εφαρμογή με την 
εμφάνιση των 
νεαρών 
προνυμφών κάθε 
γενεάς, όπως 
καθορίζεται από 
τις γεωργικές 
προειδοποιήσεις ή 

Έως 6 
συνεχόμενες 
εφαρμογές/ 7 

 
Μέγιστο 6 
εφαρμογές 
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Καρπόκαψα 
(Cydia pomonella) 
Ζεύζερα 
(Zeuzera pyrina) 

100 100 με τη χρήση 
φερομονικών 
παγίδων 
ανίχνευσης 
πληθυσμού, έως 6 
ανά 7 ημέρες και 
να ακολουθούν 4 
εβδομάδες χωρίς 
ψεκασμό. 

Βερικοκιά Ροδακινιά 
Νεκταρινιά Κερασιά, 
Δαμασκηνιά 

Φυλλοδέτες 
(Archips podanus, 
A rosanus) 
Υπονομευτές 
(Yponomeuta 
padellus, H. 
malinellus) 
-Λοιπές προνύμφες 
λεπιδοπτέρων. 

75 75 100 Εφαρμογή με την 
εμφάνιση των 
νεαρών 
προνυμφών κάθε 
γενεάς, όπως 
καθορίζεται από 
τις γεωργικές 
προειδοποιήσεις ή 
με τη χρήση 
φερομονικών 
παγίδων 
ανίχνευσης 
πληθυσμού, έως 6 
ανά 7 ημέρες και 
να ακολουθούν 4 
εβδομάδες χωρίς 
ψεκασμό. 

Έως 6 
συνεχόμενες 
εφαρμογές/ 7 

 
Μέγιστο 6 
εφαρμογές 

Καρπόκαψα 
(Cydia molesta, 
Ανάρσια 
(Anarsia lineatella) 
Ζεύζερα 
(Zeuzera pyrina) 

100 100 

Ελιά -Πυρηνοτρήτης 
(ανθόβια γενιά) 
(Prays oleae) 
-Λοιπές προνύμφες 
λεπιδοπτέρων 

50 – 75 50 - 90 80 - 120 Οι ψεκασμοί να 
ακολουθούν τις 
συστάσεις των 
τοπικών 
γεωργικών 
προειδοποιήσεων. 

Έως 6 
συνεχόμενες 
εφαρμογές/ 7 

 
Μέγιστο 6 

     Εάν δεν υπάρχουν 
να διενεργηθούν οι 
ακόλουθοι 
ψεκασμοί: 

- όταν 5-25% 
των ανθέων 
έχουν ανοίξει. 
- μόλις 
εμφανιστούν τα 
πρώτα ανοικτά 
άνθη. 
- μετά από 7-10 
ημέρες εάν 
υπάρχει μεγάλος 
πληθυσμός 
εντόμων. 

Γενικά να γίνουν 
έως 6 ψεκασμοί ανά 
7 ημέρες και να 
ακολουθούν 4 
εβδομάδες χωρίς 
ψεκασμό 

εφαρμογές 
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Μπανάνα Chrysodeixis 
chalcites 
Σποντόπτερα 
(Spodoptera 
littoralis) 

75 - 100 75 - 150 100 - 150 Να γίνουν 
ψεκασμοί μόλις 
εμφανιστούν οι 
νεογέννητες 
προνύμφες, έως 6 
ψεκασμοί ανά 
7 ημέρες και να 
ακολουθούν 4 
εβδομάδες 
χωρίς 
ψεκασμό 

Έως 6 
συνεχόμενες 
εφαρμογές/ 7 
 

Μέγιστο 6 
εφαρμογές 

Αμπέλι Ευδεμίδα, 
(Lobesia botrana) 
Κογχυλίδα, 
(Eupoecilia 
ambiguella) 
-Λοιπές προνύμφες 
λεπιδοπτέρων. 

50 - 75 50 - 75 100 Ψεκασμοί με βάση 
τις γεωργικές 
προειδοποιήσεις 
της περιοχής οπότε 
συνιστάται ένας 
ψεκασμος μία 
εβδομάδα μετά την 
έναρξη πτήσης της 
κάθε γενιάς του 
εντόμου. 
Σε περίπτωση 
απουσίας 
γεωργικών 
προειδοποιήσεων 
συνιστάται η 
εφαρμογή 
ψεκασμών με βάση 
τα φαινολογικά 
στάδια της 
καλλιέργειας και 
συγκεκριμένα: 
α) λίγο πριν 
την άνθιση 
β) κατά τη 
γονιμοποίηση των 
ανθέων 
γ) όταν οι 
ράγες έχουν 
μέγεθος 
μπιζελιού 
δ) με την 
αλλαγή 
χρώματος των 
ραγών. 

Έως 6 
συνεχόμενες 
εφαρμογές/ 7 
 

Μέγιστο 6 
εφαρμογές 

     Γενικά, να γίνουν 
έως 6 ψεκασμοί ανά 
7 ημέρες και να 
ακολουθούν 4 
εβδομάδες χωρίς 
ψεκασμό. 

 

Φράουλα  
(Υπαίθρου και  
θερμοκηπίου) 

Πράσινο σκουλήκι 
(Helicoverpa 
armigera) 
Σποντόπτερα 
(Spodoptera spp) 
-Λοιπές προνύμφες 
λεπιδοπτέρων. 

-- 75 100 Να γίνουν 
ψεκασμοί μόλις 
εμφανιστούν οι 
νεογέννητες 
προνύμφες, έως 6 
ψεκασμοί ανά 7 
ημέρες και να 
ακολουθούν 4 
εβδομάδες 
χωρίς 

Έως 6 
συνεχόμενες 
εφαρμογές/ 7 

 
Μέγιστο 6 
εφαρμογές 
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ψεκασμό. 

Τομάτα Πιπεριά, 
Μελιτζάνα Μπάμια 
(Υπαίθρου και 
θερμοκηπίου) 

Πράσινο σκουλήκι 
(Helicoverpa 
armigera) 
Σποντόπτερα 
(Spodopetera spp) 
Άλλα Noctuidae 
(Chrysodeixis 
chalcites) 
Μαμέστρα 
(Mamestra spp.) 
Πυραλίδα 
(Ostrinia spp) 
Tuta absoluta 
Άλλες κάμπιες 
(Plutella 
maculipennis, 
Acrolepia 
assectella) 
-Λοιπές προνύμφες 
λεπιδοπτέρων. 

-- 75 -100 100 Να γίνουν 
ψεκασμοί μόλις 
εμφανιστούν οι 
νεογέννητες 
προνύμφες, έως 6 
ανά 7 ημέρες και να 
ακολουθούν 4 
εβδομάδες χωρίς 
ψεκασμό. 

Έως 6 
συνεχόμενες 
εφαρμογές/ 
7 

 
Μέγιστο 6 
εφαρμογέ
ς 

Αγγούρι, Αγγουράκι 
Κολοκύθι Πεπόνι, 
Καρπούζι (Υπαίθρου 
και θερμοκηπίου) 

Μαμέστρα 
(Mamestra 
brassicae) 
Σποντόπτερα 
(Spodopetera spp.) 
Πράσινο σκουλήκι 
(Helicoverpa 
armigera) 
Πλούσια 
(Plusia spp.) 
-Λοιπές προνύμφες 
λεπιδοπτέρων. 

-- 75 - 100 100 Να γίνουν 
ψεκασμοί μόλις 
εμφανιστούν οι 
νεογέννητες 
προνύμφες, έως 6 
ανά 7 ημέρες και 
να ακολουθούν 4 
εβδομάδες χωρίς 
ψεκασμό. 

Έως 6 
συνεχόμενες 
εφαρμογές/ 7 

 
Μέγιστο 6 
εφαρμογές 

Κουνουπίδι 
Μπρόκολο, Λάχανο, 
Λαχανάκια 
Βρυξελλών, κ.α. 

Μαμέστρα 
(Mamestra 
brassicae) 
Σποντόπτερα 
(Spodopetera spp.) 
Πράσινο σκουλήκι 
(Helicoverpa 
armigera) 
Πιερίδα 
(Pieris brassicae) 
-Λοιπές προνύμφες 
λεπιδοπτέρων 

-- 75 - 100 100 Να γίνουν 
ψεκασμοί μόλις 
εμφανιστούν οι 
νεογέννητες 
προνύμφες, έως 6 
ανά 7 ημέρες και 
να ακολουθούν 4 
εβδομάδες χωρίς 
ψεκασμό. 

Έως 6 
συνεχόμενες 
εφαρμογές/ 7 

 
Μέγιστο 6 
εφαρμογές 

 Πυραλίδα 
(Ostrinia spp) 

 100    
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Μαρούλι κ.α. σαλατικά 
(σκαρόλα (πικρίδα), 
κάρδαμο, Φύλλα και 
βλαστοί του είδους 
brassica)  
Σπανάκι, Σέσκουλα, 
Άνηθο, Μάραθο, Αντίδι 
(Υπαίθρου και 
θερμοκηπίου) 

Μαμέστρα 
(Mamestra 
brassicae) 
Σποντόπτερα 
(Spodopetera 
littoralis) 
Πράσινο σκουλήκι 
(Helicoverpa 
armigera) 
Άλλες κάμπιες 
(Plutella 
maculipennis, 
Acrolepia 
assectella) 
-Λοιπές προνύμφες 
λεπιδοπτέρων. 

-- 75 - 100 20 - 100 Να γίνουν 
ψεκασμοί μόλις 
εμφανιστούν οι 
νεογέννητες 
προνύμφες, έως 6 
ανά 7 ημέρες και 
να ακολουθούν 4 
εβδομάδες χωρίς 
ψεκασμό. 

Έως 6 
συνεχόμενες 
εφαρμογές/ 7 

 
Μέγιστο 6 
εφαρμογές 

Πράσο Προνύμφες 
φυλλώματος 
(Mamestra spp., 
Plutella 
maculipennis, 
Acrolepia 
assectella) 
-Λοιπές προνύμφες 
λεπιδοπτέρων. 

40 - 50 20 - 40 50 - 80 Να γίνουν 
ψεκασμοί μόλις 
εμφανιστούν οι 
νεογέννητες 
προνύμφες, έως 6 
ανά 7 ημέρες και 
να ακολουθούν 4 
εβδομάδες χωρίς 
ψεκασμό. 

Έως 6 
συνεχόμενες 
εφαρμογές/ 7 

 
Μέγιστο 6 
εφαρμογές 

Αγκινάρα Προνύμφες 
φυλλώματος 
(Mamestra spp., 
Plutella 
maculipennis, 
Acrolepia 
assectella) 
-Λοιπές προνύμφες 
λεπιδοπτέρων. 

40 - 50 40 - 50 100 Να γίνουν 
ψεκασμοί μόλις 
εμφανιστούν οι 
νεογέννητες 
προνύμφες, έως 6 
ανά 7 ημέρες και 
να ακολουθούν 4 
εβδομάδες χωρίς 
ψεκασμό. 

Έως 6 
συνεχόμενες 
εφαρμογές/ 7 
 
Μέγιστο 6 
εφαρμογές 

Γλυκό καλαμπόκι, 
Φασόλια  
Μπιζέλια (αρακάς) 

Μαμέστρα 
(Mamestra 
brassicae) 
Σποντόπτερα 
(Spodopetera 
littoralis) 
Πράσινο σκουλήκι 
(Helicoverpa 
armigera) 
Πιερίδα 
(Pieris spp.) 
Πυραλίδα 
(Ostrinia spp) 
-Λοιπές προνύμφες 
λεπιδοπτέρων 

-- 100 - 150 50 - 80 Να γίνουν 
ψεκασμοί μόλις 
εμφανιστούν οι 
νεογέννητες 
προνύμφες, έως 6 
ανά 7 ημέρες και 
να ακολουθούν 4 
εβδομάδες χωρίς 
ψεκασμό. 

Έως 6 
συνεχόμενες 
εφαρμογές/ 7 

 
Μέγιστο 6 
εφαρμογές 

Βαμβάκι Πράσινο σκουλήκι 
(Heliothis 
armigera) 
Ρόδινο σκουλήκι 
(Pectinophora 
gossypiella) 
-Λοιπές προνύμφες 
λεπιδοπτέρων. 

30-50 15-40 50-80 Εφαρμογή με την 
εμφάνιση των 
νεαρών 
προνυμφών κάθε 
γενεάς, όπως 
καθορίζεται από τις 
γεωργικές 
προειδοποιήσεις ή 
με τη χρήση 
φερομονικών 

Έως 6 
συνεχόμενες 
εφαρμογές/ 7 

 
Μέγιστο 6 
εφαρμογές 
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     παγίδων 
ανίχνευσης 
πληθυσμού, έως 
6 ανά 7 ημέρες 
και να 
ακολουθούν 4 
εβδομάδες χωρίς 
ψεκασμό. 

 

Καλαμπόκι Πυραλίδα (Ostrinia 
nubilalis), Πράσινο 
σκουλήκι   (Heliothis 
armigera), 
Σεζάμια 
(Sesamia 
nonagroides, 
S. cretica) 
-Λοιπές προνύμφες 
λεπιδοπτέρων. 

40-50 20-50 50-100 Εφαρμογή με την 
εμφάνιση των 
νεαρών 
προνυμφών κάθε 
γενεάς, όπως 
καθορίζεται από 
τις γεωργικές 
προειδοποιήσεις 
ή με τη χρήση 
φερομονικών 
παγίδων 
ανίχνευσης 
πληθυσμού, έως 
6 ανά 7 ημέρες 
και να 
ακολουθούν 4 
εβδομάδες χωρίς 
ψεκασμό. 

Έως 6 
συνεχόμενες 
εφαρμογές/ 7 

 
Μέγιστο 6 
εφαρμογές 

Καπνός Πράσινο σκουλήκι 
(Helicoverpa 
armigera) 
-Λοιπές προνύμφες 
λεπιδοπτέρων. 

30-50 15-75 50-150 Να γίνουν 
ψεκασμοί μόλις 
εμφανιστούν οι 
νεογέννητες 
προνύμφες, έως 6 
ανά 7 ημέρες και 
να ακολουθούν 4 
εβδομάδες χωρίς 
ψεκασμό. 

Έως 6 
συνεχόμενες 
εφαρμογές/ 7 

 
Μέγιστο 6 
εφαρμογές 

Καλλωπιστικά    
φυτά  
Ανθοκομικά 

Φυλλοφάγες και 
ανθοφάγες 
προνύμφες 
(Mamestra spp., 
Heliothis spp., 
Epichoristodes 
acerbella) 
-Λοιπές προνύμφες 
λεπιδοπτέρων. 

30-50 60-150 200-300 Να γίνουν 
ψεκασμοί μόλις 
εμφανιστούν οι 
νεογέννητες 
προνύμφες, έως 6 
ανά 7 ημέρες και 
να ακολουθούν 4 
εβδομάδες χωρίς 
ψεκασμό. 

Έως 6 
συνεχόμενες 
εφαρμογές/ 7 

 
Μέγιστο 6 
εφαρμογές 

Δασικά δένδρα  
Πεύκο, Βελανιδιά 

Φυλλοφάγες 
προνύμφες: 
Πιτυοκάμπη 
(Thaumatopoea 
pityocampa) 

25 75-125 300-500 Ψεκασμός 
φυλλώματος 
τον Σεπτέμβριο 

3 

Λυμάντρια 
(Lymantria dispar) 

Ψεκασμός 
φυλλώματος 
τον 
Απρίλιο/Μάιο 

Υφάντρια 
(Hyphantria cunea) 
Μαλακόσωμα 
(Malacosoma spp.) 

Ψεκασμός 
φυλλώματος 
τον Μάιο/Ιούνιο 

Αποθηκευμένα 
προϊόντα 

Εφέστια (Ephestia 
elutella) 

50 - - Ψεκασμός τ
ων  εσωτερικών 
επιφανειών  
της 

1 



  DELFIN WG – ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ | ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ                

 

αποθήκης 

 

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
1. Ψεκάστε μόλις φανούν οι νεαρές προνύμφες (πρώτου και δεύτερου σταδίου) 
και παρατηρηθούν οι πρώτες ζημιές και επαναλάβετε κατά διαστήματα ώστε ο 
πληθυσμός να κρατηθεί χαμηλός 
2. Οι εφαρμογές να γίνονται τις δροσερές ώρες της ημέρας για να αποφεύγεται η 
υψηλή UV ακτινοβολία 
3. Χρειάζεται καλό λούσιμο όλης της φυλλικής επιφάνειας γιατί το σκεύασμα δρα 
δια κατάποσης. 
4. Το εύρος των δόσεων εξαρτάται από το στάδιο ανάπτυξης των φυτών και την 
ένταση της προσβολής. 
5. Μην ψεκάζετε εάν αναμένεται βροχή. Εάν βρέξει σε διάστημα 24 ωρών από 
ψεκασμό, τότε ο ψεκασμός θα πρέπει να επαναληφθεί. 

  
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  
Ψεκασμοί φυλλώματος. Ειδικά για την ευδεμίδα και κογχυλίδα στο αμπέλι ο ψεκασμός 
γίνεται στην ζώνη των τσαμπιών. 

 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: 
Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Διαλύστε την 
απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος σε λίγο νερό. Προσθέτουμε το πυκνό 
διάλυμα στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε το ψεκαστικό με το 
υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Μην αφήνετε το ψεκαστικό διάλυμα για 
πάνω από 12 ώρες. 

 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣTΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: 
Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα 
ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, 
τρεις φορές με καθαρό νερό. 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: 
Τα κενά μέσα συσκευασίας 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. 
 

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:  
Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις συνιστώμενες χρήσεις, δόσεις 
και οδηγίες εφαρμογής. 

 

 
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:  
Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα που έχουν αλκαλική αντίδραση. 
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή 
ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:  
Διαχείριση Ανθεκτικότητας 
Έχει διαπιστωθεί ότι τα έντομα αναπτύσσουν ανθεκτικότητα σε προϊόντα που 
χρησιμοποιούνται συνεχώς για την καταπολέμηση τους. Για να αποφευχθεί η 
ανάπτυξη ανθεκτικότητας συνιστάται η εναλλαγή σκευασμάτων με διαφορετικό τρόπο 
δράσης 

 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:  
 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι και την ημέρα 

της 
συγκομιδής. 

 
 

 

 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. 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ :  
Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στο φύλλωμα των καλλιεργειών 
 
 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:  
Αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό και δροσερό σε 
θερμοκρασία < 30 oC, προστατευμένο από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Στις 
παραπάνω συνθήκες παραμένει σταθερό για 2 χρόνια. 

 


