
 
 

Ανακινἠστε πριν απὀ τη χρἠση 

Περιεχόμενο
: 1 L  

Βάρος
: 1.025 kg  

Ημερομηνία παρασκευής
: XX/XX/20XX

 

Αριθμός παρτίδας
: XXXXXXX  

 
ANTHESIS ΕΠΕ 

Λεωφ. Κηφισίας 303, 14561 Κηφισιά 

Τ 210 8012367 Φ 210 6233196 Ε info@anthesis.gr  www.anthesis.gr 
 

Ἐγκριση της Κατὀχου Εταιρεἰας: 

IAB, SL (Investigaciones y Aplicaciones Biotecnológicas, SL) 

Avda. Paret del Patriarca, 11-B, 46113 Μονκἀντα, Βαλἐνθια, Ισπανἰα 
 

Ἐκγριση της εταιρεἰας υπεὐθυνη για το μἀρκετινγκ:Iberfol, SL 

Βιομηχανική περιοχἠ Πουἐντε Ἀλτο, Αγροτεμἀχιο 57, 03300, Οριουἐλα, 

Αλικἀντε, Ισπανἰα 

Τηλ. 0034 966 738 232; www. agrotecnologia.net 

 

Τρόπος εφαρμογής:Ψεκασμοί φυλλώματος εξασφαλίζοντας καλή 

διάβροχη των δυο όψεων των φύλλων της καλλιέργειας. 
 

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του 

ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την 

συνιστώμενη ποσότητα του σκευάσματος στο δοχείο του ψεκαστικού 

μηχανήματος αναδεύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό 

συνεχίζοντας την ανάδευση. Μην χρησιμοποιείτε σκληρό νερό για την 

προετοιμασία του ψεκαστικού διαλύματος. Μην αφήσετε το έτοιμο 

διάλυμα για πολύ ώρα, χρησιμοποιείστε το μετά την προετοιμασία. 

Συνδυαστικότητα:-- 

Φάσμα Δράσης: Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Εφαρμογές με την 

εμφάνιση της προσβολής. Μεγ. Αρ. εφαρμογών ανά καλλιέργ. Περίοδο: 

3. Μεσοδιάστημα εφαρμογών (σε ημέρες): 5-7. Πεδίο Εφαρμογής: 

Τομάτα (Θ) για Αλευρώδη (Trialeurodes vaporariorum – Bemisia ta-

baci )με 0,7λίτρα σε 100 λίτρα ψεκ. υγρού ανά στρέμμα 
 

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Τομάτα (Θ): - 
 

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το 
σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Διαχείριση 
Ανθεκτικότητας. Για να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας συνιστάται η 
εναλλαγή σκευασμάτων με διαφορετικό τρόπο δράσης. 
 

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του 
ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το 
σκεύασμα: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα πάνω στα φυτά (24 ώρες).  
 

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας 
στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις 
συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. 
 

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να 
αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό 
και καλά αεριζόμενο σε θερμοκρασίες πάνω από 0°C. Σε αυτές τις συνθήκες 
παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του. 

 

ΜΟΝΟ  ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ 
Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ) : 14708/19.08.2019 

 

 

Πρώτες βοήθειες –Αντίδοτο: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 

ή γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: μεταφέρετε 

τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που 

διευκολύνει την αναπνοή. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε 

προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε 

τους, εφόσον ε ναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός 

ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/ επισκεφθείτε γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με το 

δέρμα: Ξεπλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του 

δέρματος: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό. Σε περίπτωση κατάποσης: 

Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό. Μην προκαλέσετε εμετό. Αντίδοτο: Δεν 

υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.  

Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων: 210-7793777. 
 
 

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε 

το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό 

και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φόρες με καθαρό νερό. 

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες/ δοχεία) 

ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα 

νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο  ψεκαστικό υγρό) και αφού 

καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη 

περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή 

ανάκτηση ενέργειας. 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Μπορεί να 

προκαλέσει ερεθισμό στην αναπνοή.  Για να αποφύγετε 

τους κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία και το 

περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα 

δέρματος ή σκάσιμο  

Προφυλάξεις: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από 

παιδιά. Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ 

αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα. Μην τρώτε, 

πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά 

ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για μάτια / 

πρόσωπο. «Κατά την ανάμιξη/φόρτωση, την εφαρμογή 

και τη συντήρηση του ψεκαστικούμηχανήματος φοράτε 

γάντια, γυαλιά και μάσκα». Διάθεση του περιεχομένου/ 

περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Μην 

ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. 

Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε 

επιφανειακά ύδατα/ Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του 

συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες 

επιφάνειες και τους δρόμους. Για να προστατέψετε τους 

υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν  αψέκαστη 

ζώνη προστασίας 3 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα, 

σε θερμοκήπια με μη μόνιμη κατασκευή. Για να 

αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία 

και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

 
 

 

TEC-BOM 
Εντομοκτόνο επαφής για την καταπολέμηση του αλευρώδη σε τομάτα θερμοκηπίου. 

Πυκνό διάλυμα (SL) 
 

 
Εγγυημένη σύνθεση: Άλατα καλίου λιπαρών οξέων: 41,6%  β/ο                              

                                   Βοηθητικές ουσίες: 56,5% β/β 

 

             
                  GHS07 

 

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: 

mailto:info@anthesis.gr
http://www.anthesis.gr/

