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Η εταιρία ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ εφαρµόζει Σύστηµα Ποιότητας κατά το πρότυπο 
EN ISO 9001:2015 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο EN ISO 14001:2015
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ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ 
ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ 
ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 
ΕΤΙΚΕΤΑ.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ή 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ.

Οι ΔΑΟΚ, οι Δήμοι και οι υπεύθυνοι των συνεργείων που διενεργούν τους ψεκασμούς, υποχρεούνται να 
ειδοποιούν έγκαιρα τους μελισσοκόμους της περιοχής που πρόκειται να διενεργηθεί εφαρμογή του 
σκευάσματος σε φοινικοειδή, με κάθε πρόσφορο μέσο. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και μέχρις ότου 
στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό, να μην εισέρχονται άνθρωποι και κατοικίδια ζώα στην ψεκαζόμενη 
περιοχή.
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Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο, για τον έλεγχο μυζητικών και μασητικών εντόμων 
σε ροδακινιά, νεκταρινιά και πατάτα. Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων, 
παρεμποδίζοντας το κλείσιμο των διαύλων Na+ στους νευράξονες των νευρικών 
κυττάρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια συνεχή νευρομυϊκή μεταφορά 
μηνυμάτων, πράγμα που οδηγεί σε υπερδιέγερση, παράλυση και θάνατο των 
εντόμων.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
=Εγκεκριμένο για την αντιμετώπιση του εντόμου Rhynchophorus ferrugineus 
(Olivier) στα φοινικοειδή (βλ. Ετικέτα). 
=Η πρόσβαση των ανθρώπων στις περιοχές που έχουν ψεκαστεί µε το σκεύασµα 
είναι δυνατή χωρίς κίνδυνο αφού στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυµα.
= Έχει χαμηλή υπολειμματική διάρκεια. 
=Η δραστική του ουσία ανήκει σε διαφορετική χημική ομάδα από αυτές των 
οργανοφωσφορικών, οπότε μπορεί να ενταχθεί σε πρόγραμμα εναλλαγής 
σκευασμάτων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης 
ανθεκτικότητας.

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ: 
ΠΑΤΑΤΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ, ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΦΟΙΝΙΚΟΕΙΔΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 
Ψεκασμοί  φυλλώματος

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:
Πατάτα: 15 ημέρες. ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ, ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ: 7 ημέρες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 200gr / 250gr / 400gr / 500gr
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ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ
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Γενικές Παρατηρήσεις: Χρησιμοποιήστε 
την μεγάλη δόση σε περίπτωση μεγάλης 
προσβολής.
Παρατηρήσεις για την αντιμετώπιση του 
Rhynchophorus ferrugineus:
1 .  Η  χ ρ ή σ η  το υ  σ κε υ άσ μα το ς  θ α 
διενεργείται αποκλειστικά στα πλαίσια 
εφαρμογής της Απόφασης 2007/365/ΕΚ 
της Επιτροπής, όπως ισχύει. Αρμόδιες 
Υπηρεσίες για την εφαρμογή της εν λόγω 
Απόφασης είναι οι Διευθύνσεις Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των 
οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων.
2. Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα κατά την 
ά ν θ η σ η  τ ω ν  φ ο ι ν ι κ ο ε ι δ ώ ν ,  σ ε 
διαφορετική περίπτωση κόψτε τα άνθη 2 
ημέρες πριν την εφαρμογή. 
3. Μην το εφαρμόζεται σε περίπτωση που 
υπάρχει μεγάλη ποσότητα μελιτώματος 
αφίδων στην περιοχή εφαρμογής.
4. Εφαρμόστε το σκεύασμα σε ώρες κατά 
τις οποίες οι μέλισσες δεν βρίσκονται στο 
χώρο (αργά το απόγευμα).
5. Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει 
να παραμείνουν στις κυψέλες για μία 
ημέρα εξασφαλίζοντας τροφή και νερό 
εντός της κυψέλης ή να απομακρυνθούν 
οι κυψέλες.
6. Πολύ τοξικό σε βομβίνους και σε 
ωφέλιμα έντομα και  ακάρεα που 
χρησιμοποιούνται στα
θερμοκήπια.
7. Οι ΔΑΟΚ, οι Δήμοι και οι υπεύθυνοι των 
συνεργείων που διενεργούν τους 
ψεκασμούς,
υποχρεούνται να ειδοποιούν έγκαιρα 
τους μελισσοκόμους της περιοχής που 
πρόκειται να
διενεργηθεί εφαρμογή του σκευάσματος 
σε φοινικοειδή, με κάθε πρόσφορο μέσο.
8. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και 
μέχρις ότου στεγνώσει το ψεκαστικό 
υγρό, να μην
εισέρχονται άνθρωποι και κατοικίδια ζώα 
στην ψεκαζόμενη περιοχή.
9. Σε περίπτωση που απαιτείται χρήση 
φερομονικών παγίδων, αυτή να γίνεται 
μόνο με το
συντονισμό των αρμοδίων τοπικών 
αρχών.
10. Υπεύθυνος σε σχέση με τις αποτυχίες 
όσον αφορά την αποτελεσματικότητα ή τη 
φυτοτοξικότητα του προϊόντος είναι το 
πρόσωπο που χρησιμοποιεί το προϊόν.
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