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® Σήμα κατατεθέν BASF 81139587 GR 1129

Αριθμός Παρτίδας: 
Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημερομηνία Παραγωγής: 
Ως άνω μέρος συσκευασίας

Ημερομηνία Λήξης: 
Ως άνω μέρος συσκευασίας

Nealta® 20 SC

Περιεχόμενο: 1 λίτρo

cyflumetofen (συφλουμετοφέν) 
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

Ακαρεοκτόνο για χρήση σε 
μηλοειδή, τομάτα υπαίθρου, 
καλλωπιστικά φυτά σε 

γλάστρες και φράουλες υπό 
κάλυψη.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ 
ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

• Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.
• Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με 

μακροχρόνιες επιπτώσεις.
• Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί 

σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
• Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν 

χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
• Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
• Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα 

με την εθνική νομοθεσία.
• Για να αποφύγετε τους κινδύνους για 

την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

• Περιέχει cyflumetofen, 1,2-benzisothiazolin-3-
one και 2-methyl-4-isothiazolin-3-one. Μπορεί 
να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Εγγυημένη σύνθεση:
cyflumetofen 20% β/ο (Παράγωγο του beta-ketonitrile)
Βοηθητικές ουσίες: 80.79 % β/β

Αρ. Άδειας: 2198/09-02-2017
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ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ:
BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Παραδείσου 2 & Κηφισίας,
151 25 Μαρούσι, τηλ. 210-6860130,
www.basf-agro.gr.



Φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο, μακρύ παντελόνι και  γάντια κατά την ανάμιξη/
φόρτωση και την εφαρμογή.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:
Αφαιρέστε τη μολυσμένη ενδυμασία.
Σε περίπτωση εισπνοής: Διατηρήστε τον ασθενή ήρεμο, απομακρύνετέ τον σε καθαρό 
αέρα και ζητήστε ιατρική φροντίδα.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε καλά με σαπούνι και νερό.
Σε  περίπτωση  επαφής  με  τα  μάτια: Πλύνετε τα μάτια που έχουν επηρεαστεί 
τουλάχιστον για 15 λεπτά κάτω από τρεχούμενο νερό κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά.
Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και μετά πιείτε άφθονο νερό. 
Ζητήστε ιατρική βοήθεια.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

Μη μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη 
ζώνη προστασίας 15 μέτρων σε συνδυασμό με χρήση ακροφυσίων μειωμένης 

διασποράς (50%) από τα επιφανειακά ύδατα για τα μηλοειδή.

Για να προστατέψετε τα μη στοχευόμενα φυτά να χρησιμοποιείτε ακροφύσια 
μειωμένης διασποράς (50%) ή να αφήνετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 

5 μέτρων από μη γεωργική γη για τα μηλοειδή.

Να αερίσετε τους χώρους/ τα θερμοκήπια όπου χρησιμοποιήθηκε μέχρι να 
στεγνώσει το προϊόν πριν ξαναμπείτε. 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί φυλλώματος.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΚΑΙ  ΤΡΟΠΟΣ  ΔΡΑΣΗΣ:  Το Nealta® 20 SC είναι ένα ακαρεοκτόνο που 
προορίζεται για χρήση σε μηλοειδή και τομάτα υπαίθρου για την καταπολέμηση των 
ακάρεων Tetranychus urticae και Panonychus ulmi, καθώς και σε καλλωπιστικά φυτά  
σε γλάστρες και φράουλες υπό κάλυψη για την καταπολέμηση των ακάρεων 
Tetranychus urticae και Phytonemus pallidus. Έχει δράση στομάχου και επαφής, με 
υψηλή αποτελεσματικότητα στις κινητές μορφές των ακάρεων. Η δραστική του ουσία 
cyflumetofen, ταξινομείται στην ομάδα 25 του IRAC, σαν παρεμποδιστής της μεταφοράς 
ηλεκτρονίων στο μιτοχονδριακό σύμπλοκο II.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: 
ΜΗΛΟΕΙΔΗ (ΜΗΛΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ, ΚΥΔΩΝΙΑ, ΜΟΥΣΜΟΥΛΙΑ,  ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΜΟΥΣΜΟΥΛΙΑ) 
για την καταπολέμηση των ακάρεων Panonychus ulmi και Tetranychus urticae, εφαρμόστε 
από την έκπτυξη του 1ου φύλλου μέχρι και τη πλήρη ανάπτυξη του τυπικού για την ποικιλία 
χρώματος (BBCH 11-85). Δόση: 100 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού 
υγρού: 20-100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1 εφαρμογή ανά 2 έτη.

ΤΟΜΑΤΑ (Υπαίθρου) για την καταπολέμηση του ακάρεος Tetranychus urticae, εφαρμόστε 
από την αρχή της ανάπτυξης του 3ου φύλλου μέχρι την πλήρη ωρίμανση των καρπών 
(BBCH 13-89). Δόση: 100 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-200 
λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1 εφαρμογή ανά 2 έτη.

ΦΡΑΟΥΛΑ (σε θερμοκήπιο ή στον αγρό υπό χαμηλή κάλυψη) για την καταπολέμηση 
των ακάρεων Tetranychus urticae και Phytonemus pallidus, εφαρμόστε από την αρχή 
της ανάπτυξης του 3ου φύλλου μέχρι και την 2η συγκομιδή (BBCH 13-89). Δόση: 100 κ.εκ. 
σκευάσματος/στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20-40 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός 
εφαρμογών 1 εφαρμογή ανά 2 έτη.

ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΣΕ ΓΛΑΣΤΡΑΚΙΑ ΚΑΙ ΘΑΜΝΟΙ ΣΕ ΓΛΑΣΤΡΑΚΙΑ (Θερμοκηπίου)
για την καταπολέμηση του Tetranychus urticae εφαρμόστε από την έκπτυξη του 3ου 
φύλλου (BBCH 13-89). Δόση: 100 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 
20-50 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2 με 
μεσοδιάστημα εφαρμογών 10 – 14 ημέρες.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Το Nealta® 20 SC είναι κατάλληλο για τα προγράμματα ολοκληρωμένης αντιμετώπισης 

ακάρεων, καθώς δεν αναμένονται δυσμενείς επιπτώσεις στα Typhlodromus pyri, 
Euseuius filandicus, Kampimodromus aberrans, Aphidius rhopalosiphi, Typhlodromus pyri, 
Chrysoperla carnea, Orius strigicollis, Amblyseius cucumeris και Amblyseius californicus 
από την χρήση του σύμφωνα με την Ορθή Γεωργική Πρακτική (Ο.Γ.Π.).

2. Η αποτελεσματικότητα του Nealta® 20 SC δεν μειώνεται, εφόσον το ψεκαστικό 
διάλυμα στεγνώσει πάνω στο φύλλωμα της καλλιέργειας, ακόμη και σε περίπτωση που 
ακολουθήσει βροχόπτωση ή δροσιά. Εντούτοις, δε συστήνεται να γίνει εφαρμογή του 
Nealta® 20 SC αν αναμένεται βροχή σύντομα (1 ώρα) μετά την εφαρμογή του.

3. Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος στα καλλωπιστικά να προηγείται δοκιμαστική 
εφαρμογή του σε μικρή κλίμακα.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής το Nealta®    20 SC 
δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: 
• Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με ακαρεοκτόνα από άλλη ομάδα με 

διαφορετικό τρόπο δράσης.
• Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες των τοπικών προγραμμάτων ολοκληρωμένης 

αντιμετώπισης των ακάρεων και τα συνιστώμενα όρια οικονομικής ζημιάς για κάθε 
είδος ακάρεος.

• Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και μεσοδιαστήματα 
και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης καταπολέμηση των ακάρεων.

• Να διενεργείται βαθμονόμηση του εξοπλισμού εφαρμογής, ώστε να εξασφαλίζεται καλή 
και ομοιόμορφη κάλυψη του φυλλώματος με το ψεκαστικό υγρό, στις προτεινόμενες 
δόσεις.

• Να ακολουθείτε τεχνικές σωστής εφαρμογής για να μεγιστοποιήσετε τη δράση του 
προϊόντος. Οι ανεπαρκείς εφαρμογές θα επιτρέψουν στα ακάρεα που θα επιβιώσουν 
να αναπτύξουν ξανά τον πληθυσμό τους, να αυξήσουν την πίεση προσβολής για το 
σκεύασμα και αυτό να οδηγήσει πιθανόν σε προβλήματα ανθεκτικότητας στο μέλλον.

• Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εχθρών/στόχων ώστε 
να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη σημαντική μείωση στην ευαισθησία τους στο 
σκεύασμα.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ 
ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή, πριν στεγνώσει το ψεκαστικό 
διάλυμα στα φύλλα της καλλιέργειας. Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν κατάλληλη 
ενδυμασία εργασίας (μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικη μπλούζα) και γάντια εφόσον 
εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής αμέσως μετά τον ψεκασμό.



ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: 
Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσμουλιά, Ιαπωνική Μουσμουλιά): 7 ημέρες.
Τομάτα (Υπαίθρου),Φράουλα (θερμοκηπίου ή αγρού υπό χαμηλή κάλυψη): 1 ημέρα.
Καλλωπιστικά φυτά σε γλαστράκια (Θ), θάμνοι  σε γλαστράκια (Θ): --

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το ψεκαστικό βυτίο μέχρι τη μέση 
με νερό. Διαλύστε την απαραίτητη ποσότητα του σκευάσματος κατευθείαν στο νερό του 
βυτίου υπό συνεχή ανάδευση και συμπληρώστε με την υπόλοιπη ποσότητα νερού.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Συστήνεται καθαρισμός του ψεκαστήρα 
με νερό, μετά τη χρήση.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: --

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ: Συστήνεται να φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας και 
προστατευτικά γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και την εφαρμογή.

ΟΔΗΓΙΕΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΣΦΑΛΗ  ΑΠΟΣΥΡΣΗ  ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ  ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: 
Προϊόν: Καύση σε εγκεκριμένη για το σκοπό αυτό μονάδα, η οποία διαθέτει κατάλληλο 
κλίβανο αποτέφρωσης.
Συνιστώμενη θερμοκρασία αποτέφρωσης: 1100 °C για 2 sec.
Συσκευασίες: Ξεπλένονται υπό πίεση 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 στα σημεία 
συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:
Παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, 
αποθηκευόμενο στην αρχική του κλειστή συσκευασία, μακριά από τρόφιμα και ζωοτροφές, 
σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο.
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