
Περιεχόµενο:
100 διαχυτήρες / φάκελο

∆ΙΑΧΥΤΗΡΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΦΕΡΟΜΟΝΩΝ
(CONTROLLED-RELEASE DISPENSER) (VP) Αριθµός Άδειας

∆ιάθεσης στην αγορά:
9071 / 31.12.2014

Κατηγορία και τρόπος δράσης:
∆ιαχυτήρες ελεγχόµενης απελευθέρωσης φεροµόνης για την παρεµπόδιση της σύζευξης της 
Ευδεµίδας (Lobesia botrana) στο Αµπέλι. Η φεροµόνη προσελκύει τα αρσενικά ακµαία άτοµα του 
εντόµου-στόχου παρεµποδίζοντας έτσι τη σύζευξη. Το προϊόν επιδρά µόνο στα αρσενικά ακµαία 
άτοµα και δεν έχει καµία επίδραση στα θηλυκά ακµαία, τα αυγά ή τις προνύµφες.

Τρόπος εφαρµογής: Οι διαχυτήρες ISONET L TT αναρτώνται οµοιόµορφα σε όλη την έκταση του 
αγρού, σε ύψος 1-2 µέτρα από το έδαφος, ανάλογα µε τη δοµή της καλλιέργειας, αποφεύγοντας την 
απευθείας έκθεσή τους στο ηλιακό φως, διότι αυτό µπορεί να προκαλέσει επιτάχυνση της 
απελευθέρωσης των φεροµονών.
 
Χρόνος εφαρµογής: Για τον καθορισµό του χρόνου εφαρµογής χρησιµοποιείστε παγίδες 
παρακολούθησης πληθυσµού (monitoring) και τοποθετείστε τους διαχυτήρες µε την πρώτη 
σύλληψη εντόµων. Είναι πολύ σηµαντικό να τοποθετηθούν οι διαχυτήρες πριν αρχίσει η πτήση των 
ακµαίων της γενιάς που διαχειµάζει, δηλαδή µε την έναρξη της πτήσης των πρώτων ακµαίων. Οι 
διαχυτήρες παραµένουν στον αγρό για τουλάχιστον 150 ηµέρες, ανάλογα µε την θερµοκρασία και 
την ταχύτητα του ανέµου.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος: Οι 
χρησιµοποιηµένοι διαχυτήρες µαζί µε τα κενά µέσα συσκευασίας αφού καταστραφούν 
προηγουµένως µε τρύπηµα, για τη διασφάλιση της µη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σηµεία 
συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το 
σκεύασµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη 
καλού αποτελέσµατος είναι να υπάρχουν χαµηλοί πληθυσµοί εντόµων. Στις περιπτώσεις µεσαίων 
και µεγάλων πληθυσµών είναι απαραίτητο τα πρώτα χρόνια να γίνεται συνδυασµένη εφαρµογή 
εγκεκριµένου εντοµοκτόνου, ειδικά για την καταπολέµηση της πρώτης γενεάς, ώστε να µειωθεί η 
πίεση προσβολής από το έντοµο. Η χρήση εντοµοκτόνων δεν επηρεάζει τη λειτουργία των 
διαχυτήρων και εποµένως µπορείτε να τους τοποθετείτε ανά πάσα στιγµή. Γονιµοποιηµένα θηλυκά 
που προέρχονται από γειτονικούς αγρούς µπορεί να προκαλούν ζηµιές γι΄αυτό θα πρέπει να γίνονται 
περιοδικοί έλεγχοι για να αποφασιστεί εάν χρειαστεί και επέµβαση µε εντοµοκτόνο. Τα καλύτερα 
αποτελέσµατα επιτυγχάνονται σε µεγάλα αγροτεµάχια ή όταν τοποθετούνται διαχυτήρες σε µεγάλη 
έκταση. Μπορούν να προστατεύσουν ακόµα και µικρούς αµπελώνες, όταν βρίσκονται αποµονωµένοι 
και υπάρχει χαµηλός πληθυσµός εντόµων, αλλά τότε είναι απαραίτητη η αύξηση του αριθµού των 
διαχυτήρων, για να διατηρηθεί µια επαρκώς υψηλή συγκέντρωση των φεροµονών στον αέρα.

Παρατηρήσεις: 
(1)  Ανάλογα µε την έκταση του αγροτεµαχίου, τη δοµή της καλλιέργειας και την πίεση της προσβολής. 
(2) Στην περίµετρο του αγροτεµαχίου πρέπει να γίνεται συµπληρωµατική ανάρτηση διαχυτήρων και 
επίσης, όπου είναι δυνατόν, να επεκτείνεται η ανάρτηση και πέρα από το αγροτεµάχιο. 
(3) Τοποθετείστε τους διαχυτήρες την άνοιξη, πριν την έναρξη της πτήσης των πρώτων ακµαίων. 
(4) Τοποθετήστε στο αγροτεµάχιο φεροµονικές παγίδες παρακολούθησης (monitoring) και ελέγχετε κάθε 
εβδοµάδα τις συλλήψεις. 
(5) Πρέπει να ελέγχονται περιοδικά, κάθε 1-2 εβδοµάδες ανάλογα µε το επίπεδο της προσβολής, 200    
τσαµπιά, από τα άκρα και το κέντρο του αµπελώνα. Εάν η προσβολή των προνυµφών της πρώτης γενιάς 
υπερβαίνει το 5% των τσαµπιών που ελέγχτηκαν, συνιστάται η εφαρµογή εγκεκριµένου εντοµοκτόνου 
κατά της δεύτερης γενιάς.

Φυτοτοξικότητα: ∆εν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώµενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρµογής (δεν 
έρχεται σε επαφή µε την καλλιέργεια). 

ΠΡΟΣΟΧΗ
Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάσσεται κλειδωµένο και µακριά από παιδιά. Πλύνετε τα χέρια σας 
σχολαστικά µετά το χειρισµό. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιµοποιείτε αυτό 
το προϊόν. Τα µολυσµένα ενδύµατα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το

χώρο εργασίας. Να φοράτε προστατευτικά γάντια. Μη χειρίζεστε άλλους τύπους φεροµονών πριν
και µετά την εφαρµογή και αφού πλύνετε καλά τα χέρια σας.
∆ιάθεση του περιεχοµένου/περιέκτη σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία. Μη ρυπαίνετε το νερό
µε το σκεύασµα ή τη συσκευασία του. 
Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες 
χρήσης.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙ∆ΟΤΟ: Εάν ζητήσετε ιατρική συµβουλή, να έχετε µαζί σας τον περιέκτη
του προϊόντος ή την ετικέτα. 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ∆ΕΡΜΑ: Πλύνετε µε άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν
παρατηρηθεί ερεθισµός του δέρµατος ή εµφανιστεί εξάνθηµα: Συµβουλευθείτε/Επισκεφθείτε
γιατρό. Βγάλτε τα µολυσµένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιµοποιήσετε.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά µε νερό για αρκετά λεπτά.
Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο.
∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρµόστε συµπτωµατική θεραπεία. 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: (210) 77.93.777

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσµατος:
∆ιατηρείται στην αρχική απαραβίαστη κλειστή συσκευασία του, σε δροσερό και ξηρό µέρος, σε 
θερµοκρασίες κάτω των 5οC. Σε αυτές τις συνθήκες παραµένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την 
ηµεροµηνία παρασκευής του. Πριν τη χρήση τους, οι διαχυτήρες που συντηρήθηκαν σε χαµηλή 
θερµοκρασία, πρέπει να διατηρούνται σε θερµοκρασία δωµατίου για  τουλάχιστον ένα µήνα. 

Αριθµός παρτίδας/ ηµεροµηνία Παρασκευής: βλ επί της συσκευασίας

Παρασκευαστής του σκευάσµατος:
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd., 6-1 Ohtemachi, 2 - chome

Chiyoda-ku,  Tokyo, 100�0004, Ιαπωνία

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

ANTHESIS Ε.Π.Ε.: Λεωφ. Κηφισίας 303, 14561 Κηφισιά 
Τ 210 8012367  Φ 210 6233196

Ε info@anthesis.gr  www.anthesis.gr
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ΦΑΣΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ

Εγγυηµένη σύνθεση:
∆ραστική ουσία: min 363 mg / διπλό διαχυτήρα:

 
[(E,Z)-7,9- Dodecadien-1-yl acetate] 

74,8% β/β 
Βοηθητικές ουσίες: 4% β/β 

Κάτοχος της άδειας:
CBC (Europe) S.r.l. 

Via Zanica, 25 – 24050 Grassobbio (BG), Ιταλίας 
Τηλ: 035-335315  Fax: 035-335334 

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙ∆ΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ


