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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

IMIDAN 50 WG ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ 

 

 

Οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση 
μασητικών και μυζητικών εντόμων 

 

 

 

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 

Είναι βρέξιμοι κόκκοι (WG) με 50% β/β δραστική ουσία (Phosmet) και 47,37% β/β 
βοηθητικές ουσίες. 

Κάτοχος της άδειας: GOWAN CROP PROTECTION LIMITED 

Διανομή: FARMA-CHEM S.A. 

 

 

  

 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ. 
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ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ: 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

1. Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται προγράμματα γεωργικών 
προειδοποιήσεων, να ακολουθούνται οι οδηγίες των δελτίων γεωργικών 
προειδοποιήσεων. 

 

2. Στα εσπεριδοειδή η δόση γρ./100 λίτρα νερό να συνδυαστεί με τον 
κατάλληλο όγκο ψεκαστικού υγρού ώστε να μην υπερβαίνει τη μέγιστη 
συνιστώμενη δόση γρ./στρ. 

*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για 
ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες Αμυγδαλιά, Καστανιά, 
Φουντουκιά, Φιστικιά, Μουσμουλιά, Δαμασκηνιά, Μύρτιλα και Μύρτιλα μακρόκαρπα 
από τη χρήση του σκευάσματος. Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα όσον 
αφορά τους ήσσονος σημασίας εχθρούς στην ελιά. Για τις χρήσεις σε εχθρούς μικρής 
σημασίας, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που 
αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος». 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 

Ψεκασμός φυλλώματος. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: 

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Αραιώστε τη 
συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και προσθέστε το στο 
ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την 
ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού. 
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣTΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: 

Αμέσως μετά τον ψεκασμό είναι απαραίτητος ο σχολαστικός καθαρισμός του 
ψεκαστήρα. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα 
εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε 
δύο (2) φορές με καθαρό νερό. Ο τελικός καθαρισμός να γίνεται με διάλυμα σόδας ή 
απορρυπαντικό. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: 
Τα κενά δοχεία συσκευασίας, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη 
διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για 
ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 

 

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: 
Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις ελληνικές 
εδαφοκλιματικές συνθήκες. 

 

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: 
Δεν συνδυάζεται με αλκαλικά σκευάσματα. 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή 
ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:  
Διαχείριση Ανθεκτικότητας: 

Για την αποφυγή εμφάνισης ανθεκτικότητας, συνιστάται η εναλλαγή του σκευάσματος 
με εντομοκτόνα με διαφορετικό μηχανισμό δράσης. Να   διενεργείται   συστηματικός   
έλεγχος   των   πληθυσμών   ώστε   να εντοπιστεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξης 
ανθεκτικότητας. 
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: 
 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

Εσπεριδοειδή 
14 

Καρυδιά, Φουντουκιά, Αμυγδαλιά, 

Καστανιά, Φιστικιά 

7 

Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Αχλαδόμηλα, 

Μουσμουλιά 

28 

Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Κερασιά 14 

Δαμασκηνιά Δ.Ε. καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής 

 Ελιά  21 

Μύρτιλλα και Μύρτιλλα μακρόκαρπα  10 

 

 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: 
Να αποφεύγεται η επανείσοδος των ανθρώπων μέχρι να στεγνώσει το ψεκαστικό 
υγρό (24 ώρες). 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: 
Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και 
καλά αεριζόμενο, σε θερμοκρασία <40οC. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για 
δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής. 

 

 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.  

 

 

 

 

 

 

 


