
Η εταιρία ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ εφαρµόζει Σύστηµα Ποιότητας κατά το πρότυπο 
EN ISO 9001:2015 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο EN ISO 14001:2015

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.
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 
50cc / 100cc / 
200cc / 500cc / 1LT

Cypermethrin 50% β/ο
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

CYPERB CYPERB CYPERB MAXMAXMAX
Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο, επαφής και στομάχου. 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, που οδηγεί σε υπερδιέγερση, 
παράλυση και θάνατο των εντόμων. Επίσης ασκεί αντιτροφική δράση.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Πεδίο Εφαρμογής - Στόχος - Δόσεις σκευάσματος- Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: ΑMΠΕΛΙ (επιτραπέζιο & οινοποιήσιμο): 
Κογχυλίδα, Ευδεμίδα, Τζιτζικάκια, Τσιγαρολόγος, Πυραλίδα: 4-30 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού, με όγκο ψεκ. υγρού 20-150 λίτρα/ στρ. (max 6 κ.εκ./ στρ.), 
ομοιόμορφος ψεκασμμός με την εμφάνιση της προσβολής. ΠΑΤΑΤΑ: Αφίδες, Δορυφόρος, Φθοριμαία: 8-25 κ.εκ./ 100 λίρα ψεκ. υγρού, με όγκο ψεκ. 
υγρού 40-100 λίτρα/ στρ. (max 8-10 κ.εκ./ στρ.) ομοιόμορφος ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. ΑΓΚΙΝΑΡΑ: Λεπιδόπτερα, Αφίδες: 10-30 κ.εκ/ 
100 λίτρα ψεκ. υγρού, με όγκο ψεκ. υγρού 30-100 λίτρα/ στρ. (max 10 κ.εκ./στρ.), ομοιόμορφος ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. ΚΡΕΜΜΥΔΙ, 
ΣΚΟΡΔΟ, ΑΣΚΑΛΩΝΙΟ: Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Φθοριμαία, Πιερίδα, Πλουτέλλα, Μαμέστρα, Autographa sp., Αγρότιδα ή καταφατμέ, 
Θρίπες, Αφίδες, Αλευρώδης, Δορυφόρος, Diabrotica sp., Σκουλήκι του πράσου, τζιτζικάκια: 10 - 25 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού, με όγκο ψεκ. υγρού 40-
100 λίτρα/ στρ. (max 10 κεκ/ στρ.), ομοιόμορφος ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. ΠΕΠΟΝΙ, ΚΟΛΟKΥΘΑ, ΚΑΡΠΟΥΖΙ (Υπαίθρου): Πράσινο 
σκουλήκι, Σποντόπτερα, Φθορμαία, Πιερίδα, Πλουτέλλα, Μαμέστρα, Autographa sp., Αγρότιδα ή καραφατμέ, Αφίδες, Θρίπες, Αλευρώδης, Δορυφόρος, 
Diabrotica sp., τζιτζικάκια: 10 - 20κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού, με όγκο ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/ στρ. (max 10 κ.εκ/ στρ.), ομοιόμορφος ψεκασμός με την 
εμφάνιση της προσβολής. ΤΟΜΑΤΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Υπαίθρου): Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπερα, Φθοριμαία, Πιερίδα, Πλουτέλλα, Μαμέστρα, 
Autographa sp., Αγρότιδα ή καραφατμέ, Αφίδες, Θρίπες, Αλευρώδης, Δορυφόρος, Diabrotica sp., τζιτζικάκια: 10 -25 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού, με όγκο 
ψεκ. υγρού 40-100 λίτρα/ στρ. (max 10 κ.εκ στρ.), ομοιόμορφος ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. ΜΠΙΖΕΛΙ ΜΕ ΛΟΒΟ, ΦΑΣΟΛΙ ΜΕ ΛΟΒΟ 
(Υπαίθρου): Θρίπες, Σιτόνα, Αφίδες, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Φθοριμαία, Πιερίδα, Πλουτέλλα, Μαμέστρα, Autographa sp., Αγρότιδα ή 
καραφατμέ: 10-25 κ.κ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού, με όγκο ψεκ. υγρού 40-100 λίτρα/ στρ. (max 10 κεκ./ στρ.), ομοιόμορφος ψεκασμός με την εμφάνιση της 
προσβολής. ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ, ΜΠΡΟΚΟΛΟ, ΛΑΧΑΝΟ: Άλτης, Δορυφόρος, Αλευρώδης, Αφίδες, Diabrotica sp., τζιτζικάκια, Θρίπες, Πράσινο σκουλήκι, 
Σποντόπτερα, Φθοριμαία, Πιερίδα, Πλουτέλλα, Μαμέστρα, Autographa sp., Αγρότιδα ή καραφατμέ: 10-20 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού, με όγκο ψεκ. 
υγρού 50-100 λίτρα/ στρ. (max 10 κ.εκ./ στρ.), ομοιόμορφος ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ, ΣΙΝΑΠΙ: Άλτης, 
Ceuthorhynchus napi, Meligethes aeneus, Dasineura brassicae, Tropinota hirta 8-30 κ.εκ./ 100 λίρα ψεκ. υγρού, με όγκο ψεκ. υγρού 15-60 λίτρα/ στρ. 
(max 5 κ.εκ./ στρ.), ομοιόμορφος ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. ΒΑΜΒΑΚΙ: Πράσινο σκουλήκι, Ρόδινο σκουλήκι, Ακανθώδες σκουλήκι, 
Αγρότιδα, Σποντόπτερα, Αλευρώδης, Θρίπες, Αφίδες: 10-30 κ.εκ./ 100 λίρα ψεκ. υγρού, με όγκο ψεκ. υγρού 30-100 λίτρα/ στρ. (max 10 κ.εκ./ στρ.), 
ομοιόμορφος ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΤΕΥΤΛΑ, ΣΕΣΚΟΥΛΑ, ΓΟΥΛΙ, ΡΕΒΑ: Conorhynchus 
Mendicus, Lixus junci, Αφίδες, Αλευρώδης, Κασσίδα, Πράσινο σκουλήκι, Τριχοπλούσια, Euxoa οchrogaster, E. Scandens, E. Tessellate, Αγρότιδα ή 
καραφατμέ, Σποντόπτερα, Φθοριμαία: 10-50 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού, με όγκο ψεκ. υγροι20-100 λίτρα/ στρ. (max 10 κ.εκ./ στρ.), ομοιόμορφος 
ψεκασμός μετην εμφάνιση της προσβολής. ΚΑΡΟΤΟ, ΡΑΠΑΝΟΣΕΛΙΝΟ, ΡΑΠΑΝΙ, ΠΑΣΤΙΝΑΚΗ, ΡΙΖΕΣ ΜΑΙΝΤΑΝΟΥ, ΛΑΓΟΧΟΡΤΟ (Scorzonera): 
Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Φθοριμαία, Πιερίδα, Πλουτέλλα, Μαμέστρα, Autographa sp., Αγρότιδα ή καραφατμέ, Άλτης, Δορυφόρος, Αφίδες, 
τζιτζικάκια, Θρίπες, Αλευρώδης:10-25 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού, με όγκο ψεκ. υγρού 40-100 λίτρα/ στρ. (max 10 κ.εκ/ στρ.) ομοιόμορφος ψεκασμός με 
την εμφάνιση της προσβολής. ΣΙΤΑΡΙ, ΣΙΚΑΛΗ, ΚΡΙΘΑΡΙ, ΒΡΩΜΗ, ΟΛΥΡΑ (Triticum spelta): Αφίδες, Αγρότιδα ή καραφατμέ, Cnephasia sp., Oulema 
sp., Κριόκερο: 8-30 κ.εκ./ 100 λίρα ψεκ. υγρού, με όγκο ψεκ. υγρού 15-60 λίτρα/ στρ. (max 5 κ.εκ./ στρ.), ομοιόμορφος ψεκασμός με την εμφάνιση της 
προσβολής. ΜΗΔΙΚΗ: Αλευρώδης, Colaspidema atrum, Φυτονόμος, Αφίδες, Θρίπες, Πράσινο σκουλήκι, Ρόδινο σκουλήκι, Ακανθώδες σκουλήκι, 
Αγρότιδα ή καραφατμέ, Σποντόπτερα: 10-65 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού, με όγκο ψεκ. υγρού 15-100 λίτρα/ στρ. (max 10 κ.εκ./ στρ.),  ομοιόμορφος 
ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ: Αφίδες, Φυλλοδετες, Θρίπες, Αλευρώδης, Φυλλορύκτες: 10-20 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. 
υγρού, με όγκο ψεκ. υγρού 50-100 λίτρα/ στρ. (max 10 κ.εκ/ στρ.), ομοιόμορφος ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. ΛΕΥΚΗ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΑ 
ΣΕ ΦΥΤΩΡΙΑ: Αφίδες, Saperda carcharias, Cryptorhynchus lapathi: 10 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού, με όγκο ψεκ. υγρού 100 λίτρα/ στρ. (max 10 κ.εκ./ 
στρ.), ομοιόμορφος ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. ΚΑΠΝΟΣ: Κασσίδα, Αφίδες, Αλευρώδης, Θρίπες, Πράσινο σκουλήκι, Τριχοπλούσια, 
Euxoa ochrogaster, E. scandens, E. tessellate, Αγρότιδα ή καραφατμέ, Σποντόπτερα, Φθοριμαία: 6-20 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού, με όγκο ψεκ. υγρού 
50-150 λίτρα / στρ. (max 10 κ.εκ./στρ.), ομοιόμορφος ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής. ΔΑΣΙΚΑ ΕΙΔΗ ΣΕ ΦΥΤΩΡΙΟ: Lymantria dispar: 4 κ.εκ./ 
100 λίτρα ψεκ. υγρού, με όγκο ψεκ. υγρού 200-250 λίτρα/ στρ. (max 10 κ.εκ./στρ.), ομοιόμορφος ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Αμπέλι (επιτραπέζιο & οινοποιήσιμο): μία (1) εφαρμογή. Πατάτα, Αγκινάρα, Κρεμμύδι, 
Σκόρδο, Ασκαλώνιο, Πεπόνι - Κολοκύθα - Καρπούζι Υπαίθρου), Τομάτα - Μελιτζάνα (Yπαίθρου), Μπιζέλι με λοβό - Φασόλι με λοβό (Yπαίθρου), 
Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Λάχανο, Βαμβάκι, Ζαχαρότευτλα, Κτηνοτροφικά τεύτλα, Σέσκουλα, Γουλί, Ρέβα, Καρότο, Ραπανοσέλινο, Ραπάνι, Παστινάκη, 
Ρίζες Μαϊντανού, Λαγόχορτο (Scorzonera), Μηδική, Καλλωπιστικά φυτά, Λεύκη και Δενδρύλλια σε φυτώρια, Καπνός, Δασικά είδη σε φυτώριο: Μέχρι 2 
εφαρμογές με μεσοδιάστημα 10 ημερών εφόσον απαιτείται. Ελαιοκράμβη, Σινάπι, Σιτάρι, Σίκαλη, Κριθάρι, Βρώμη, Όλυρα (Τriticum spelta): Μέχρι 2 
εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημέρες εφόσον απαιτείται.
Τροπος εφαρμογής: Ομοιόμορφος ψεκασμός. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό 
μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς. 
Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: -Μην 
χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. -Η εφαρμογή πρέπει να πραγματοποιείται αργά 
το απόγευμα (μετά την ώρα συλλογής των μελισσών). Διαχείριση ανθεκτικότητας: =Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών 
μεθόδων ώστε να περιορίζεται ο πληθυσμός των εντόμων και να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για αποτελεσματικό 
έλεγχο. =Εφαρμογές, μόνο όταν είναι απαραίτητο, με βάση τα πιθανά υφιστάμενα �ρια οικονομικής ζημιάς και με τρόπο ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος 
για τα ωφέλιμα αρθρόποδα. =Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και 
ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το ψεκαστικό υγρό. =Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές με το σκεύασμα. Το σκεύασμα να 
εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης από τα πυρεθρινοειδή. =Να διενεργείται συστηματικός 
έλεγχος των πληθυσμών των εχθρών/στόχων ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις 
μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας. Φυτοτοξικότητα: Δεν 
είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής. Για τα καλλωπιστικά φυτά προτείνεται μία δοκιμή φυτοτοξικότητας πριν την 
καθολική εφαρμογή. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Σιτάρι, σίκαλη, κριθάρι, βρώμη, όλυρα (Τriticum spelta): 28 ημέρες. Αμπέλι, 
Ελαιοκράμβη, Σινάπι, Βαμβάκι: 21 ημέρες. Ζαχαρότευτλα, κτηνοτροφικά τεύτλα, σέσκουλα, ρέβα, γουλί, καπνός: 14 ημέρες. Μηδική: 7 ημέρες. 
Υπόλοιπες εδώδιμες καλλιέργειες: 3 ημέρες. Καλλωπιστικά φυτά, δασικά είδη: Μη εφαρμόσιμο. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του 
σκευάσματος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του όταν αποθηκεύεται, στην αρχική του 
κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
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