
 

 
VALMEC 1,8 ΕC – ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ | ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

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

 
 

570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

VALMEC 1,8 ΕC ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ 

 

 

Εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο στομάχου και επαφής με διελασματική δράση κατά των 
κινητών μορφών εντόμων και ακάρεων. Προκαλεί παράλυση στα έντομα με 
αποτέλεσμα το θάνατό τους από ασιτία, σε διάστημα 3-5 ημερών από τον ψεκασμό. 

 

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 

Είναι γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC) με 1,8 % (β/ο) δραστική ουσία (Abamectin) και 
97,8 % β/β βοηθητικές ουσίες. 

Κάτοχος της άδειας: INDUSTRIAS AFRASA S.A. 

Παρασκευαστής σκευάσματος: INDUSTRIAS AFRASA S.A. 

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ 

 

 

  

 

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

1. Οι μεγάλες δόσεις εφαρμόζονται όταν υπάρχουν μεγάλοι πληθυσμοί. 

2. Δεν έχει ελεγχθεί η φυτοτοξικότητα στις ποικιλίες Σουλτανίνα και Κορινθιακή 
Σταφίδα 

3. Να μην εφαρμόζεται σε αραβόσιτο που προορίζεται για βόσκηση 

*Για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας στις καλλιέργειες κυδωνιάς, μουσμουλιάς, λωτού, 
βερικοκιάς, δαμασκηνιάς, κερασιάς, αμυγδαλιάς, φουντουκιάς, φιστικιάς, καστανιάς, 
καρυδιάς, κουκουναριάς και ραδικιού δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και 
δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις από τη χρήση του 
σκευάσματος. Για τη χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές ο κάτοχος της 
άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την 
αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 

Ψεκασμός φυλλώματος 
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ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: 

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε 
στο ψεκαστικό δοχείο την συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος, αναδεύοντας. 
Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. 

 

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, 
δύο (2) φορές με καθαρό νερό. 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: 
Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται 
τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη 
συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη 
περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή 
ανάκτηση ενέργειας. 

 

 

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: 
Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής. 

 

 

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: 
- 

 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή 
ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:  
Το σκεύασμα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε εδώδιμες καλλιέργειες 
θερμοκηπίου κατά τους χειμερινούς μήνες (Νοέμβριο-Φεβρουάριο), εξαιρούνται οι 
καλλιέργειες της τομάτας και της μελιτζάνας». Να μην εφαρμόζεται σε αραβόσιτο που 
προορίζεται για βόσκηση.  

Διαχείριση ανθεκτικότητας:  

Το σκεύασμα περιέχει abamectin που ανήκει στην ομάδα 6 κατά ΙRAC. Για να 
αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας συνιστάται η εναλλαγή με ακαρεοκτόνων με 
διαφορετικό τρόπο δράσης. 
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: 
 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

Eσπεριδοειδή 
10 

Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσμουλιά, Λωτός 3 

Ροδακινιά 14 

Αμπέλι (οινοποιήσιμες ποικιλίες) 10 

Αμπέλι (επιτραπέζιες ποικιλίες) 10 

Φράουλα (θερμοκηπίου) 3 

Τομάτα, Μελιτζάνα (Υπαίθρου & θερμοκηπίου) 3 

Κολοκύθι, Αγγούρι, Αγγουράκι (θερμοκηπίου) 3 

Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθα (Υπαίθρου & 

θερμοκηπίου) 

Θ 3  

Υ 5 

Μαρούλι υπαίθρου, άλλα σαλατικά υπαίθρου: 

Λυκοτρίβολο, Σκαρόλες (πικρίδα)/πλατύφυλλα 

αντίδια, Νεαρά φύλλα και μίσχοι των 

καλλιεργειών (συμπεριλαμβανομένης της 

κράμβης) που συγκομίζονται μέχρι το στάδιο του 

8ου πραγματικού φύλλου, Ραδίκι 

 

 

7 

 

Βερικοκιά, Κερασιά, Δαμασκηνιά, Αμυγδαλιά, 

Φουντουκιά, Φιστικιά, Καστανιά, Καρυδιά, 

Κουκουναριά 

 

- 

 

Αραβόσιτος 

Καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής 

του σκευάσματος (έως τα 6 φύλλα της 

καλλιέργειας) 

 

 

 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: 
Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά. 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: 
Διατηρείται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά 
αεριζόμενο, μακριά από πηγές ανάφλεξης και θερμότητα. Σε αυτές τις συνθήκες 
διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του. 
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 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.  

 

 

 

 

 

 

 


