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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

VAVEL 1,8 EW ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ 

 
Εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο στομάχου και επαφής. Προκαλεί παράλυση στα έντομα 
με αποτέλεσμα το θάνατό τους από ασιτία.  

 

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 

Είναι EW (εναιώρημα, λάδι σε νερό) με 18 % (β/ο) δραστική ουσία (Abamectin) και 
97,9% β/β βοηθητικές ουσίες. 

Κάτοχος της άδειας: FARMA-CHEM S.A. 

Παρασκευαστής σκευάσματος: CHEMINOVA A/S 

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

 

 

  

 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ. 
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ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ: 
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ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 

Ψεκασμός φυλλώματος.  

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: 

Ανακινείστε καλά πριν τη χρήση. Γεμίζουμε  το δοχείο του ψεκαστικού  με τη μισή 
ποσότητα νερού και  προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος 
αναδεύοντας. Συμπληρώνουμε  το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας . 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣTΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: 

Νερό και απορρυπαντικό. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: 
Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο 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, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση 
ενέργειας.  
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ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: 
Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες και στις συνιστώμενες δόσεις 
εφαρμογής.  Στην αχλαδιά να αποφεύγεται ο συνδυασμός VAVEL 1,8 EW με λάδι, 14 
ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή του μυκητοκτόνου Captan.  

 

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: 
Το προϊόν εφαρμόζεται μόνο του 

 

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» 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:  

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, συνιστάται η χρήση του προϊόντος σε 
εναλλαγή με  προϊόντα με διαφορετικό τρόπο δράσης.  Συνιστάται επίσης να μη 
χρησιμοποιείτε το προϊόν περισσότερες από δύο φορές συνεχόμενα. 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: 
 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

Εσπεριδοειδή, Αμπέλι 

(οινοποιήσιμο, επιτραπέζιο) 
10 

Ροδακινιά, Νεκταρινιά 14  

Αχλαδιά, Μηλιά, Τομάτα, Μελιτζάνα, 

Πιπεριά (υπαίθρου και θερμοκηπίου), 
Πεπόνι, Καρπούζι, Αγγούρι 

(θερμοκηπίου),   Φράουλα 

(θερμοκηπίου) 

 

3 

Πεπόνι, Καρπούζι, Αγγούρι (υπαίθρου) 5 

Μαρούλι υπαίθρου και άλλα 

σαλατικά υπαίθρου (για τα είδη που  

αναγράφονται στην παρ. 5 ανωτέρω) 

 

7 

 

 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: 
Μην εισέρχεσθε στην ψεκασμένη περιοχή πριν το ψεκαστικό υγρό στεγνώσει στα 
φύλλα. 
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ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: 
Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον εάν διατηρηθεί στην 
αρχική του συσκευασία σε ξηρό, δροσερό και  καλά αεριζόμενο χώρο και σε συνήθεις 
θερμοκρασίες.  
 
 
 

• 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.  


