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ΠΡΟΪΟΝ: 

VAVEL 1,8 EW 

 
Εντοµοκτόνο-ακαρεοκτόνο στοµάχου και επαφής.  
Προκαλεί παράλυση στα έντοµα µε αποτέλεσµα το θάνατό τους από ασιτία. 
 
Είναι εναιώρηµα, λάδι σε νερό (EW) με 1.8% β/ο δραστική ουσία (abamectin) και 97.9 % 
β/β βοηθητικές ουσίες. 
 
ΠΡΟΪΟΝ: CAL EX 1,8 EW, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: CHEMINOVA A/S, ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ: Ιταλία 
 
Συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις: 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Πορτοκαλιά, Λεµονιά, Μανταρινιά, Κληµεντίνη): i) Φυλλοκνίστης 
(Phyllocnistis citrella) με 30-40 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 30-80 κ.εκ. σε 100-200 λίτρα 
ψεκ. υγρού/στρέμμα. Με την εµφάνιση των πρώτων στοών στα φύλλα. ii) Ακάρεα 
(Tetranychus urticae, Panonychus citri, Aceria sheldoni) με 30-40 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού 
ή 30-80 κ.εκ. σε 100-200 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Με την εµφάνιση των πρώτων κινητών  
µορφών. 3 εφαρμογές/7 ημέρες. 
ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ: Ακάρεα (Tetranychus urticae, Bryobia rubricolιs, Panonychus ulmi) 
με 50-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 50-120 κ.εκ. σε 100-120 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 
Εφαρµογές από την πτώση των πετάλων ή µε την εµφάνιση των εντόµων. 1 εφαρμογή. 
ΜΗΛΙΑ: Ακάρεα (Tetranychus urticae, Panonychus ulmi) με 80 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 
60-96 κ.εκ. σε 75-120 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Εφαρµογές από την πτώση των πετάλων ή 
µε την εµφάνιση των εντόµων. 2 εφαρμογές/15 ημέρες. 
ΑΧΛΑΔΙΑ: i) Ψύλλα (Cacopsylla pyri) με 50-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 37,5-120 κ.εκ. 
σε 75-120 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Εφαρµογές από την πτώση των πετάλων ή µε την 
εµφάνιση των νυμφών. ii) Ακάρεα (Tetranychus urticae, Epitrimerus pyri, Eriophyes pyri, 
Panonychus ulmi) με 50-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 37,5-120 κ.εκ. σε 75-120 λίτρα 
ψεκ. υγρού/στρέμμα. Εφαρµογές από την πτώση των πετάλων ή µε την εµφάνιση των 
εντόµων. 2 εφαρμογές/15 ημέρες. 
ΑΜΠΕΛΙ (επιτραπέζιο): Ακάρεα (Tetranychus urticae) με 50-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού 
ή 50-120 κ.εκ. σε 50-120 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Με την εµφάνιση των πρώτων κινητών 
µορφών επί του 70% των φύλλων. 1 εφαρμογή. 
ΑΜΠΕΛΙ (Οινοποιήσιµο): Ακάρεα (Tetranychus urticae) με 50-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. 
υγρού ή 25-100 κ.εκ. σε 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Mε την εµφάνιση των πρώτων 
κινητών µορφών επί του 70% των φύλλων. 1 εφαρμογή. 
ΤΟΜΑΤΑ (υπαίθρια, θερµοκήπιο): i) Ακάρεα (Tetranychus spp., Polyphagotarsonemus 
latus, Aculops lycopersici) με 50-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 15-100 κ.εκ. σε 30-100 
λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Με την εµφάνιση των πρώτων κινητών µορφών. ii) Θρίπες 
(Frankliniella occidentalis) με 50-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 15-100 κ.εκ. σε 30-100 
λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Με την εµφάνιση των πρώτων προνυµφών. iii) Τούτα (Tuta 
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absoluta) με 50-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 15-100 κ.εκ. σε 30-100 λίτρα ψεκ. 
υγρού/στρέμμα. Με την εµφάνιση των πρώτων στοών. iv) Λιριόµυζα (Liriomyza spp) με 50-
100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 15-100 κ.εκ. σε 30-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Mε την 
εµφάνιση εναπόθεσης των πρώτων αυγών. 3 εφαρμογές/7 ημέρες. 
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (υπαίθρια, θερµοκήπιο): i) Ακάρεα (Tetranychus spp.) με 50-80 κ.εκ./100 λίτρα 
ψεκ. υγρού ή 15-80 κ.εκ. σε 30-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Με την εµφάνιση των 
πρώτων κινητών µορφών. ii) Θρίπες (Frankliniella occidentalis) με 50-80 κ.εκ./100 λίτρα 
ψεκ. υγρού ή 15-80 κ.εκ. σε 30-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Mε την εµφάνιση των 
πρώτων νυµφών. 3 εφαρμογές/7 ημέρες. 
ΠΙΠΕΡΙΑ (υπαίθρια, θερµοκήπιο): Ακάρεα (Tetranychus spp.) με 50-100 κ.εκ./100 λίτρα 
ψεκ. υγρού ή 15-100 κ.εκ. σε 30-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Με την εµφάνιση των 
πρώτων κινητών µορφών. 3 εφαρμογές/7 ημέρες. 
ΠΕΠΟΝΙ, ΚΑΡΠΟΥΖΙ, ΑΓΓΟΥΡΙ (υπαίθρια, θερµοκήπιο): i) Ακάρεα (Tetranychus spp.) με 50-
100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 15-100 κ.εκ. σε 30-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Με την 
εµφάνιση των πρώτων κινητών µορφών. ii) Λιριόµυζα (Liriomyza spp) με 50-100 κ.εκ./100 
λίτρα ψεκ. υγρού ή 15-100 κ.εκ. σε 30-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Mε την εµφάνιση 
εναπόθεσης των πρώτων αυγών. 2 εφαρμογές/7 ημέρες. 
ΦΡΑΟΥΛΑ (θερµοκήπιο): i) Ακάρεα (Tetranychus spp., Phytonemus pallidus) με 50-100 
κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 15-100 κ.εκ. σε 30-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Με την 
εµφάνιση των πρώτων κινητών µορφών. ii) Λιριόµυζα (Liriomyza spp) με 50-100 κ.εκ./100 
λίτρα ψεκ. υγρού ή 15-100 κ.εκ. σε 30-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Mε την εµφάνιση 
εναπόθεσης των πρώτων αυγών. 2 εφαρμογές/7 ημέρες. 
ΜΑΡΟΥΛΙ υπαίθρου και άλλα σαλατικά υπαίθρου, συμπεριλαμβανομένων των κραμβών. 
Ειδικότερα: Λυκοτρίβολο (Ιταλική ποικιλία V. eriocarpa), Μαρούλια (Μαρούλι στρογγυλό 
(σαλάτα), Σαλάτα lollo rosso (L. sativa crispa ssp.), Σαλάτα iceberg, Μαρούλι κοινό (L. sativa 
longifolia)), Σκαρόλα (πικρίδα) (αγριοκιχώριο, Κοκκινόφυλλο κιχώριο, Ιταλικό radicchio, 
αντίδι κατσαρό, κιχώριο "sugar loaf", (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), 
ταραξάκο/άγρια ραδίκια), Φύλλα και βλαστοί του είδους Brassica spp, 
συμπεριλαμβανομένων και των πράσινων φύλλων των ρεβών (Ιαπωνικό σινάπι Mizuna (B. 
juncea japonica), φύλλα μπιζελιών και ραπανιών και άλλες καλλιέργειες babyleaf του 
γένους Brassica (συγκομιδή μέχρι το στάδιο του 8ου πραγματικού ύλλου), φύλλα 
γογγυλοκράμβης): i) Ακάρεα με 50-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 15-100 κ.εκ. σε 30-100 
λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. Με την εµφάνιση των πρώτων κινητών µορφών. ii) Λιριόµυζα 
με 50-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού ή 15-100 κ.εκ. σε 30-100 λίτρα ψεκ. υγρού/στρέμμα. 
Mε την εµφάνιση εναπόθεσης των πρώτων αυγών. 3 εφαρμογές/7 ημέρες. 
 
Ειδικές συνθήκες:  
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». 
 
Διαχείριση ανθεκτικότητας:  
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. 
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Χρονικό διάστηµα ασφαλείας µεταξύ εφαρµογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή 
των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρµοστεί το σκεύασµα:  
Μην εισέρχεσθε στην ψεκασµένη περιοχή πριν το ψεκαστικό υγρό στεγνώσει στα φύλλα. 
 
Τρόπος εφαρµογής: 
Ψεκασµός φυλλώµατος.  
 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:  
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.  
 
Καθαρισµός ψεκαστήρα:  
Νερό και απορρυπαντικό.  
 
Συνδιαστικότητα:  
Το προϊόν εφαρµόζεται µόνο του. 
 
Φυτοτοξικότητα:  
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. 
 
Τελευταία επέµβαση πριν τη συγκοµιδή:  
Εσπεριδοειδή, Αµπέλι (οινοποιήσιµο, επιτραπέζιο): 10 ημέρες. Ροδακινιά, Νεκταρινιά: 14 
ημέρες. Αχλαδιά, Μηλιά, Τοµάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά (υπαίθρου και θερµοκηπίου), 
Πεπόνι, Καρπούζι, Αγγούρι (θερµοκηπίου), Φράουλα (θερµοκηπίου): 3 ημέρες. Πεπόνι, 
Καρπούζι, Αγγούρι (υπαίθρου): 5 ημέρες. Μαρούλι και άλλα σαλατικά υπαίθρου: 7 ημέρες. 
 
Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσµατος:  
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. 
 
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 
 
Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε 
τις οδηγίες χρήσης. 
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