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ΠΡΟΪΟΝ: 

PARAPIN 5 SC 
 
Εντομοκτόνο επαφής της ομάδας των φυσικών πυρεθρινών. Δρα στο νευρικό σύστημα των 
εντόμων, προκαλώντας αρχικά κατάρρευση και στη συνέχεια το θάνατό τους. 
 
Είναι συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC) με 5 % β/ο δραστική ουσία (pyrethrins) και 89.96 % 
β/β βοηθητικές ουσίες.  
Περιέχει 2,4-/2,6-Toluene diisocyanate mixture. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική 
αντίδραση. 
 
Συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις: 

Πεδίο Εφαρμογής 
Στόχοι Σκεύασμα κ.εκ./ 

100 λίτρα ψεκ. 
υγρού 

Σκεύασμα 
κ.εκ./ 

στρέμμα 

Ψεκ. υγρό 
λίτρα/ 

στρέμμα 

Τρόπος και 
χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 
αριθ. 

εφαρμογ
ών ανά 

καλλιεργη
τική 

περίοδο/
μεσοδιά- 

στημα 
επεμβάσε

ων 

Τομάτα (Θ) Αλευρώδεις 
(Trialeurodes 
vaporariorum, 
Bemisia tabaci) 
Τούτα (Tuta 
absoluta) 

 
60 -90 

 
30-108 

 
50-120 

Με την εμφάνιση 
των προσβολών, 
στα βλαστικά 
στάδια BBCH 
(sol.) 21-87. 

3/7 

Μελιτζάνα (Θ) Δορυφόρος της 
πατάτας 
(Leptinotarsa 
decemlineata) 
Αλευρώδεις 
(Trialeurodes 
vaporariorum, 
Bemisia tabaci) 

60 -90 30-90 50-100 Με την εμφάνιση 
των προσβολών, 
στα βλαστικά 
στάδια BBCH 
(sol.) 21-87. 

3/7 
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ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ 
ΦΥΤΑ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΧΩΡΟΥ 

Θρίπες 
(Thrips 
tabaci) 
Αφίδες (Aphis 
sp.) 
Αλευρώδεις 
(Trialeurodes 
vaporariorum, 
Bemisia tabaci) 

60 30-60 50-100 Με την 
εμφάνιση των 
προσβολών. 

2/7 

Μελιτζάνα (Θ) Θρίπες 
(Thrips sp.) 

60-90 30-90 50-100 Με την 
εμφάνιση των 
πρώτων 
προσβολών. 

3/7 

Τριανταφυλλιά Θρίπες 
(Thrips sp.) 

60 30-60 50-100 Με την 
εμφάνιση των 
πρώτων 
προσβολών. 

2/7 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : 
1. Το εύρος των δόσεων είναι ανάλογο της πυκνότητας του πληθυσμού των εντόμων. 
2. Οι ψεκασμοί να διενεργούνται αργά το απόγευμα ή νωρίς το πρωί και να δίνεται 
ιδιαίτερη προσοχή ώστε να εξασφαλίζεται καλή κάλυψη του εναερίου τμήματος της 
καλλιέργειας. 
3. Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα του σκευάσματος και δεν έχει γίνει έλεγχος 
για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις για τις ανωτέρω χρήσεις ήσσονος σημασίας. Για τις 
χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν 
την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος. Υπεύθυνος 
σε σχέση με τις αποτυχίες όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του προϊόντος για τις 
χρήσεις ήσσονος σημασίας, είναι το πρόσωπο που χρησιμοποιεί το φυτοπροστατευτικό 
προϊόν. 
 
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή 
των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: 
Να μην εισέρχονται άνθρωποι ή ζώα στη ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει εντελώς το 
ψεκαστικό υγρό. Αν εισέλθει εργαζόμενος στη ψεκασμένη περιοχή μετά τον ψεκασμό και 
πριν στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό, να φορά γάντια, μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο 
πουκάμισο. 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  
Ψεκασμοί καλύψεως. 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:  
Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Αραιώνουμε την 
απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος μέχρι τη μέση σε μικρή ποσότητα νερού και το 
ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό 
συνεχίζοντας την ανάδευση. ΤΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΗΛΙΑΚΟ 
ΦΩΣ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΣΚΟΠΕΣ 
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ. 
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Συνδυαστικότητα: --- 
 
Καθαρισμός ψεκαστήρα:  
Συστήνεται ο καθαρισμός του ψεκαστήρα με νερό.  
 
Φυτοτοξικότητα:  
Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσης. Στα 
καλλωπιστικά, πριν τη γενικευμένη χρήση, να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή σε μικρή 
έκταση. 
 
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 
Τομάτα (Θ): 2 ημέρες, Μελιτζάνα (Θ): 2 ημέρες 
 
Σταθερότητα στην αποθήκευση: 
Το προϊόν διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του 
στην αρχική του, καλά κλεισμένη συσκευασία, σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, 
μακριά από το ηλιακό φως. Δεν πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες 
από 45OC. 
 
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. 
 
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 
 
Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε 
τις οδηγίες χρήσης. 


