
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ:
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση. 
Περιέχει pyrethrins. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους 
οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις. Για να 
αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία
και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:
Φυλάσσεται κλειδωµένο. Μακριά από παιδιά. 
Αποφεύγετε να αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων 
/ εκνεφώµατα. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / 
προστατευτικά ενδύµατα.
«Φοράτε γάντια και ολόσωµη προστατευτική ενδυµασία 
κατά την ανάµιξη / φόρτωση και κατά την εφαρµογή» «Σε περίπτωση επανεισόδου µετά τον ψεκασµό θα πρέπει να 
φοράτε γάντια και ολόσωµη προστατευτική ενδυµασία» Πλύνετε τα µολυσµένα ενδύµατα πριν τα 
ξαναχρησιµοποιήσετε. ∆ιάθεση του περιεχοµένου / περιέκτη σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία.
Μην ρυπαίνεται το νερό µε το προϊόν ή τη συσκευασία του. Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισµούς
να αφήσετε µια αψέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα:
• 5 µέτρων για τις καλλιέργειες της τοµάτας, της πιπεριάς, της µελιτζάνας,
της φράουλας και του χρυσάνθεµου
• 10 µέτρων για τις καλλιέργειες του πεπονιού, αγγουριού, κολοκυθιού, κολοκύθας και των ψυχανθών (µπιζελιών και 
φασολάκια) (πρώιµες εφαρµογές)
• 20 µέτρων για τις καλλιέργειες των ψυχανθών (µπιζελιών και φασολάκια), του αµπελιού, των µηλοειδών και των 
πυρηνοκάρπων (όψιµες εφαρµογές) και των εσπεριδοειδών
• 30 µέτρων για την καλλιέργεια του αµπελιού (πρώιµες εφαρµογές) και τις καλλιέργειες των µηλοειδών και των 
πυρηνοκάρπων (πρώιµες εφαρµογές)
Επικίνδυνο για τις µέλισσες. Για να προστατέψετε τις µέλισσες και άλλα έντοµα επικονίασης µην χρησιµοποιείτε το 
προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία. Μην χρησιµοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι µέλισσες 
συλλέγουν γύρη. Μην χρησιµοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο ανθοφορίας των ζιζανίων. Συνιστάται οι ψεκασµοί
να πραγµατοποιούνται νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ, όταν τα έντοµα δεν είναι ενεργά και η παρουσία τους
είναι ελάχιστη.
Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα µη στόχους, αφήστε µιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 µέτρων από µη γεωργική 
γη ή 3 µέτρων σε συνδυασµό µε τη χρήση ακροφυσίων µείωσης της διασποράς κατά 30%, σε καλλιέργειες 
πυρηνόκαρπων και µηλοειδών.

 

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

Εγγυηµένη σύνθεση:
∆ραστική ουσία: pyrethrins 1,29% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 97,08% β/β 

Κάτοχος της έγκρισης:
Mc LAUGHLIN GORMLEY KING EUROPE LIMITED
McDowell Purcell Solicitors, Suite 401 The Capel Building, Mary’s Abbey Dublin 7, D07N4C6, Ιρλανδία 

Το προϊόν είναι κατάλληλο για βιολογική γεωργία
σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
Anthesis Ε.Π.Ε.
Εµ. Μπενάκη 8  145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Τ: 210-8012 367  Φ: 210-6233 196 E: info@anthesis.gr 
www.anthesis.gr

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ:
Εντοµοκτόνο επαφής της οµάδας των φυσικών πυρεθρινών (από Tanacetum 
cinerariaefolium) για την αντιµετώπιση µυζητικών και µασητικών εντόµων. 
Χαρακτηρίζεται από ταχεία και σύντοµη διάρκεια δράσης. ∆ρα στο νευρικό 
σύστηµα των εντόµων προκαλώντας αρχικά παράλυση και στη συνέχεια το 
θάνατό τους. 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Ψεκασµός φυλλώµατος µε καλή διαβροχή των φυτών. 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεµίστε το δοχείο του 
ψεκαστικού µηχανήµατος µέχρι τη µέση µε νερό. Προσθέστε τη συνιστώµενη 
ποσότητα του σκευάσµατος αναδεύοντας. Συµπληρώστε µε το υπόλοιπο νερό 
συνεχίζοντας την ανάδευση. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ:
Αµέσως µετά την εφαρµογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύνετε 
τρεις (3) φόρες το βυτίο και όλα τα µέρη του ψεκαστικού µηχανήµατος µε 
καθαρό νερό. 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:
Οι κενές συσκευασίες ξεπλένονται υπό πίεση µε ειδικό εξοπλισµό ή γίνεται 
τριπλό ξέπλυµα (τα νερά του ξεπλύµατος τα ρίχνουµε στο ψεκαστικό δοχείο) 
και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουµένως µε τρύπηµα, για τη 
διασφάλιση της µη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν όλα σε σηµεία 
συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.   

ΑΑ∆Α: 14752- 04/08/2020
UFI: 10MN-H016-J00D-HEQS

Γαλακτωµατοποιήσιµο υγρό (EC)

Εντοµοκτόνο επαφής, της οµάδας των φυσικών πυρεθρινών
(από Tanacetum cinerariaefolium)

για την αντιµετώπιση µυζητικών και µασητικών εντόµων. 
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ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙ∆ΟΤΟ:
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ∆ΕΡΜΑ: Πλύνετε µε άφθονο νερό και σαπούνι.
Εάν παρατηρηθεί ερεθισµός του δέρµατος ή εµφανιστεί εξάνθηµα: Συµβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αµέσως γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων. ΜΗΝ προκαλέσετε εµετό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά τα µάτια µε άφθονο νερό για αρκετά λεπτά.
ΑΝΤΙ∆ΟΤΟ: ∆εν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Εφαρµόστε συµπτωµατική θεραπεία.  Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 210 7793777 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 150ml
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ΦΑΣΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ:
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΣΤΟΧΟΙ – ∆ΟΣΕΙΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ/ 
ΜΕΣΟ∆ΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΗΜΕΡΕΣ): 

•  ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆Η: Γκρέιπφρουτ, Λεµονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά, Πράσινα λεµόνια (λάιµ), 
Νεραντζιά:
Αφίδες (Aphis citricola). Εφαρµογές µε την εµφάνιση της προσβολής ξεκινώντας λίγο πριν την 
άνθηση µέχρι οι καρποί να αποκτήσουν το 50% του τελικού τους µεγέθους (BBCH 55 - 75), µε 
µεσοδιαστήµατα 4 – 6 ηµερών. ∆ΟΣΗ: 150 κ.εκ/ 100 λίτρα ψ.υ. (225 κ.εκ/ στρέµµα). Όγκος ψεκ. 
Υγρού: 50 – 150  λίτρα / στρέµµα.
•  ΜΗΛΟΕΙ∆Η: Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσµουλιά: 
Αφίδες (Aphis pomi, Dysaphis plantaginea). Εφαρµογές µε την εµφάνιση της προσβολής από το 
στάδιο της ροζ/λευκή κορυφής (BBCH 57 – 91), µε µεσοδιαστήµατα 3 – 20 ηµερών. ∆ΟΣΗ: 150 – 
250 κ.εκ / 100 λίτρα ψ.υ. (250 κ.εκ/ στρέµµα). Όγκος ψεκ. Υγρού: 30 – 100  λίτρα / στρέµµα.
•  ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Ροδακινιά, ∆αµασκηνιά, Βερικοκιά:
Αφίδες (Myzus persicae, Aphis spiraecola, Hyalopterus pruni). Εφαρµογές µε την εµφάνιση της 
προσβολής, από το στάδιο της ροζ κορυφής (BBCH 57 – 91), µε µεσοδιαστήµατα 3 – 20 ηµερών. 
∆ΟΣΗ 150 – 250 κ.εκ / 100 λίτρα ψ.υ. (250 κ.εκ/ στρέµµα). Όγκος ψεκ. Υγρού: 30 – 100  λίτρα / 
στρέµµα. 
Κερασιά: Αφίδες (Myzus cerasi). Εφαρµογές µε την εµφάνιση της προσβολής, από το τέλος της 
άνθησης (BBCH 69 – 91) µε µεσοδιαστήµατα 3 – 4 ηµερών. ∆ΟΣΗ: 150 – 250 κ.εκ / 100 λίτρα ψ.υ. 
(250 κ.εκ/ στρέµµα). Όγκος ψεκ. Υγρού: 30 – 100  λίτρα / στρέµµα.
•  ΑΜΠΕΛΙ
Τζιτζικάκια (Empoasca vitis, Scaphoideus titanus). Εφαρµογές µε την εµφάνιση της προσβολής 
από το κλείσιµο των σταφυλιών έως την αλλαγή χρώµατος των ραγών (BBCH 77 – 83), µε 
µεσοδιαστήµατα 6 ηµερών. ∆ΟΣΗ: 300 κ.εκ / 100 λίτρα ψ.υ. (300 κ.εκ/ στρέµµα). Όγκος ψεκ. 
Υγρού: 20 – 100  λίτρα / στρέµµα.
•  ΦΡΑΟΥΛΑ
Αφίδες (Chaetosiphon fragaefolii, Aphis gossypii). Εφαρµογές µε την εµφάνιση της προσβολής 
από την αρχή της άνθησης (BBCH 60 – 89), µεσοδιαστήµατα 3 – 4  ηµερών. ∆ΟΣΗ: 150 - 250  κ.εκ / 
100 λίτρα ψ.υ. (250 κ.εκ/ στρέµµα). Όγκος ψεκ. Υγρού: 40 – 100  λίτρα / στρέµµα.

•  ΤΟΜΑΤΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Αγρού) 
Αφίδες (Aphis gossypi, Myzus persicae). Εφαρµογές µε την εµφάνιση της προσβολής ξεκινώντας λίγο πριν την άνθηση (BBCH 50 – 89) , 
µε µεσοδιαστήµατα 3 – 7 ηµερών. ∆ΟΣΗ: 250 κ.εκ / 100 λίτρα ψ.υ. (250 κ.εκ/ στρέµµα). Όγκος ψεκ. Υγρού: 30 – 100  λίτρα / στρέµµα. 
•  ΤΟΜΑΤΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Θερµοκηπίου)
Αφίδες (Aphis gossypi, Myzus persicae), Αλευρώδεις (Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci). Εφαρµογές µε την εµφάνιση της 
προσβολής ξεκινώντας λίγο πριν την άνθηση (BBCH 50 – 89) , µε µεσοδιαστήµατα 3 – 7 ηµερών. ∆ΟΣΗ: 250 κ.εκ / 100 λίτρα ψ.υ. (250 
κ.εκ/ στρέµµα). Όγκος ψεκ. Υγρού: 30 – 100  λίτρα / στρέµµα. 
•  ΠΙΠΕΡΙΑ (Αγρού) 
Αφίδες (Aphis gossypi, Myzus persicae). Εφαρµογές µε την εµφάνιση της προσβολής ξεκινώντας λίγο πριν την άνθηση (BBCH 50 – 89) , 
µε µεσοδιαστήµατα 3 – 7 ηµερών. ∆ΟΣΗ: 150 – 250 κ.εκ / 100 λίτρα ψ.υ. (250 κ.εκ/ στρέµµα). Όγκος ψεκ. Υγρού: 30 – 100  λίτρα / 
στρέµµα. 
•   ΠΙΠΕΡΙΑ (Θερµοκηπίου)
Αφίδες (Aphis gossypi, Myzus persicae), Αλευρώδεις (Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci). Εφαρµογές µε την εµφάνιση της 
προσβολής ξεκινώντας λίγο πριν την άνθηση (BBCH 50 – 89) , µε µεσοδιαστήµατα 3 – 7 ηµερών. ∆ΟΣΗ: 150 – 250 κ.εκ / 100 λίτρα ψ.υ. 
(250 κ.εκ/ στρέµµα). Όγκος ψεκ. Υγρού: 30 – 100  λίτρα / στρέµµα. 
• ΑΓΓΟΥΡΙ, ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙ, ΚΟΛΟΚΥΘΑ, ΠΕΠΟΝΙ, ΚΑΡΠΟΥΖΙ (Αγρού)
Αφίδες (Aphis gossypi, Myzus persicae). Εφαρµογές µε την εµφάνιση της προσβολής ξεκινώντας λίγο πριν την άνθηση (BBCH 50 – 89) , 
µε µεσοδιαστήµατα 3 – 7 ηµερών. ∆ΟΣΗ: 250 κ.εκ / 100 λίτρα ψ.υ. (250 κ.εκ/ στρέµµα). Όγκος ψεκ. Υγρού: 30 – 100  λίτρα / στρέµµα.
• ΑΓΓΟΥΡΙ, ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙ, ΚΟΛΟΚΥΘΑ, ΠΕΠΟΝΙ, ΚΑΡΠΟΥΖΙ (Θερµοκηπίου)
Αφίδες (Aphis gossypi, Myzus persicae), Αλευρώδεις (Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci). Εφαρµογές µε την εµφάνιση της 
προσβολής ξεκινώντας λίγο πριν την άνθηση (BBCH 50 – 89) , µε µεσοδιαστήµατα 3 – 7 ηµερών. ∆ΟΣΗ: 250 κ.εκ / 100 λίτρα ψ.υ. (250 
κ.εκ/ στρέµµα). Όγκος ψεκ. Υγρού: 30 – 100  λίτρα / στρέµµα. 
• ΨΥΧΑΝΘΗ ΝΩΠΑ: Φασολάκια, Μπιζέλια (Αγρού + Θερµοκηπίου) 
Αφίδες (Acyrthosiphon pisum , Aphis fabae, Aphis gossypi, Myzus persicae). Εφαρµογές µε την εµφάνιση της προσβολής ξεκινώντας 
λίγο πριν την άνθηση (BBCH 50 – 85) , µε µεσοδιαστήµατα 3 – 7 ηµερών. ∆ΟΣΗ: 150 – 250 κ.εκ / 100 λίτρα ψ.υ. (250 κ.εκ/ στρέµµα). Όγκος 
ψεκ. Υγρού: 10 – 100  λίτρα / στρέµµα.
• ΚΟΥΝΟΥΠΙ∆Ι, ΜΠΡΟΚΟΛΟ (Αγρού)
Αφίδες (Brevicoryne brassicae) Αλευρώδεις (Aleyrodes proletella). Εφαρµογές µε την εµφάνιση της προσβολής από το 5ο  πραγµατικό 
φύλλο έως ότου οι ανθοταξίες να αποκτήσουν το 50% του τελικού τους µεγέθους (BBCH 15 – 75) , µε µεσοδιαστήµατα 3 – 7 ηµερών. 
∆ΟΣΗ: 150 – 250 κ.εκ / 100 λίτρα ψ.υ. (250 κ.εκ/ στρέµµα). 
Όγκος ψεκ. Υγρού: 10 – 100  λίτρα / στρέµµα.
• ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ (Αγρού)
Αφίδες (Aphis fabae). Εφαρµογές µε την εµφάνιση της προσβολής ξεκινώντας λίγο πριν την άνθηση, µε µεσοδιαστήµατα 3 – 7 ηµερών. 
∆ΟΣΗ: 250 κ.εκ / 100 λίτρα ψ.υ. (250 κ.εκ/ στρέµµα). Όγκος ψεκ. Υγρού: 10 – 100  λίτρα / στρέµµα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
1. Οι εφαρµογές να γίνονται µε την εµφάνιση της προσβολής, κατά προτίµηση νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευµα. 
2. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. 
3. Εξασφαλίστε καλή διαβροχή των φυτών, ιδίως της κάτω επιφάνειας των φύλλων σε περίπτωση προσβολής από 
αλευρώδεις. 
4. Στις περιοχές όπου εφαρµόζονται, να ακολουθούνται οι οδηγίες των Γεωργικών Προειδοποιήσεων. 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο: 
• ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆Η (Γκρέιπφρουτ, Λεµονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά, Πράσινα λεµόνια (λάιµ), Νεραντζιά), 
ΜΗΛΟΕΙ∆Η (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσµουλιά), ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Ροδακινιά, ∆αµασκηνιά, Βερικοκιά), 
ΑΜΠΕΛΙ, ΦΡΑΟΥΛΑ, ΤΟΜΑΤΑ- ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Αγρού + Θερµοκηπίου), ΑΓΓΟΥΡΙ – ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙ – ΚΟΛΟΚΥΘΑ – 
ΠΕΠΟΝΙ -  ΚΑΡΠΟΥΖΙ (Αγρού + Θερµοκηπίου), ΨΥΧΑΝΘΗ ΝΩΠΑ (Φασολάκια, Μπιζέλια), (Αγρού + Θερµοκηπίου) 
ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ (Αγρού): 2
• ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Κερασιά), ΠΙΠΕΡΙΑ (Αγρού + Θερµοκηπίου), ΚΟΥΝΟΥΠΙ∆Ι – ΜΠΡΟΚΟΛΟ (Αγρού): 3

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η Ή ΠΡΙΝ ΤΗΝ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ
ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ:
Μηλοειδή, Ροδακινιά, ∆αµασκηνιά, Βερικοκιά, Κερασιά, Αµπέλι, Εσπεριδοειδή: 7 ηµέρες.
Φράουλα, Φασολάκια και Μπιζέλια νωπά (Αγρού + Θερµοκηπίου): 
4 ηµέρες.
Τοµάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Αγγούρι, Κολοκυθάκι, Κολοκύθα, Πεπόνι, Καρπούζι (Αγρού + Θερµοκηπίου), 
Κουνουπίδι, Μπρόκολο: 
3 ηµέρες.
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: ∆ιαχείριση ανθεκτικότητας: 
Να γίνεται εναλλαγή εντοµοκτόνων µε διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας. ∆εν 
συστήνεται η εφαρµογή µε αλκαλικά σκευάσµατα. 
ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ  Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ 
ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Όταν το ψεκαστικό διάλυµα έχει στεγνώσει. 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ Ή ΤΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ: ∆εν αναµένεται φυτοτοξικότητα εφόσον το προϊόν χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε τις συνιστώµενες 
οδηγίες χρήσης, δόσεις και προφυλάξεις. 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Φυλάσσεται κλειδωµένο, στην αρχική 
του κλειστή συσκευασία σε µέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόµενο. Στις συνθήκες αυτές παραµένει σταθερό για 
δύο (2) χρόνια από την αναγραφόµενη ηµεροµηνία παρασκευής.
ΣΥΝ∆ΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: ∆εν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα µε άλλα σκευάσµατα.  
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