
Κάτοχος της έγκρισης, Υπεύθυνος διάθεσης στην Αγορά:
Anthesis IKE 
Εμ. Μπενάκη 8, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ
Τηλ.: 210-8012 367, Fax: 210-6233 196
E-mail: info@anthesis.gr 
Το εμπορικό σήμα HELICOVEX®SC ανήκει στην
Andermatt Group AG
Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά.
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 100mlΜέλος του ομίλου Andermatt

Περιέχει Helicoverpa armigera Nucleopolyhedrovirus.
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση 

Μη μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό 
εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων 
αποστράγγισης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, αφήστε μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 
5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.
Να φοράτε φόρμα, μπότες, γάντια, ημι-μάσκα με φίλτρο αερολυμάτων (FPP3 ή άλλη με 
φίλτρο P3) και προστατευτικά γυαλιά κατά την ανάμιξη/φόρτωση και εφαρμογή.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ -  Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά.
Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
Aποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα.
Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
“Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.”
Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο: 
Γενικά: Σε περίπτωση αμφιβολίας ή εμφάνισης συμπτωμάτων που επιμένουν, ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε αμέσως το δέρμα με άφθονο 
νερό. Αν εμφανιστεί ερεθισμός, ζητήστε ιατρική συμβουλή. Πλύνετε τα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταβείτε στον καθαρό αέρα, αναπαυθείτε σε ημικλινή θέση και χαλαρώστε την 
ενδυμασία. Αν εμφανιστεί δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο ή κάντε τεχνητή αναπνοή. Ζητείστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε ενδελεχώς με άφθονο νερό ανασηκώνοντας το βλέφαρο για να 
επιτευχθεί πλύσιμο σε βάθος. Αν εμφανιστεί ερεθισμός, ζητήστε ιατρική συμβουλή. 
Σε περίπτωση κατάποσης: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλέφωνο κέντρου δηλητηριάσεων: 210-7793777

Εγγυημένη σύνθεση:
Δραστική ουσία: Helicoverpa armigera
nucleopolyhedrovirus (HearNPV)  7.5 x 1012 σωματίδια (OB)/L
Βοηθητικές ουσίες ως 100% β/β

ΑΑΔΑ: 14.362/09-06-2015 

Βιολογικό εντομοκτόνο αποκλειστικά για την καταπολέμηση 
των προνυμφών του πράσινου σκουληκιού Helicoverpa 
armigera σε κηπευτικά, λαχανικά, αρωματικά φυτά, καπνό, 
αραβόσιτο, βαμβάκι, φράουλα και καλλωπιστικά. Δρα μέσω 
της κατάποσης. 

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC) 

Ημ. Παρασκευής, Αρ. Παρτίδας,  Βλ. επί συσκευασίας

Ανοίξτε εδώ▶
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ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΣΤΟΧΟΙ – ΔΟΣΕΙΣ – ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟ:

Τομάτα, Μελιτζάνα (Υ&Θ), Αγγούρι, Κολοκύθι, Πεπόνι, 
Καρπούζι και άλλα κολοκυνθοειδή με εδώδιμο και 
μη εδώδιμο φλοιό (Υ&Θ), Μαρούλι & άλλα σαλατικά 
(Σκαρόλες (πικρίδα)/πλατύφυλλα Αντίδια, Ρόκα, 
Κάρδαμο και άλλα βλαστάρια και φύτρες, Γαιοκάρδαμο, 
Λυκοτρίβολο κόκκινο Σινάπι, καλλιέργειες νεαρών 
φύλλων (συμπεριλαμβανομένων ειδών Κράμβης) 
(Υ&Θ), Φασολάκι, Αρακάς, ξηρά Φασόλια, Πράσο  
(Υ&Θ), Αρωματικά φυτά, βότανα και μπαχαρικά  
(Βασιλικός, Μαϊντανός, Σέλινο, Δυόσμος, Δεντρολίβανο, 
Ρίγανη, Λεβάντα κλπ.) (Υ&Θ), Καπνός, Καλλωπιστικά
(Υ&Θ): Για Πράσινο σκουλήκι (Helicoverpa armigera) με 
δόση 20 Κ.εκ. / στρέμμα (max) (20-100 Κ.εκ. / 100 λίτρα 

ψεκ. υγρού) ή. Μεγ. αριθμός εφαρμ. ανα καλ. περίοδο: 12
 Όγκος ψεκ. υγρού: 20 - 100 λίτρα / στρέμμα.

Αραβόσιτος, γλυκό Καλαμπόκι: Για Πράσινο σκουλήκι 
(Helicoverpa armigera) με δόση 20 Κ.εκ. / στρέμμα (max) 
(20-200 Κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού) ή. Μεγ. αριθμός 
εφαρμ. ανα καλ. περίοδο: 12. Όγκος ψεκ. υγρού: 10 - 
100 λίτρα / στρέμμα.

Βαμβάκι: Για Πράσινο σκουλήκι (Helicoverpa armigera) με 
δόση 20 Κ.εκ. / στρέμμα (max) (20-40 Κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκ. 
υγρού). Μεγ. αριθμός εφαρμ. ανα καλ. περίοδο: 9. Όγκος 
ψεκ. υγρού: 50 - 100 λίτρα / στρέμμα.

Φράουλα (Υ+Θ):  Για Πράσινο σκουλήκι (Helicoverpa 
armigera) με δόση 20 Κ.εκ. / στρέμμα (max) (20-40 Κ.εκ. 
/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού). Μεγ. αριθμός εφαρμ. ανα καλ. 
περίοδο: 6. Όγκος ψεκ. υγρού: 50 - 100 λίτρα / στρέμμα.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ :
Ψεκασμός φυλλώματος λίγο πριν την εκκόλαψη των αυγών 
του πράσινου σκουληκιού. Απαιτούνται 2-3 εφαρμογές ανά 
γενιά.
Επανάληψη εφαρμογής κάθε 8 ηλιόλουστες ημέρες (2 
μερικώς ηλιόλουστες ημέρες αντιστοιχούν σε 1 ηλιόλουστη).

Οδηγίες χρήσης:
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός πλήρους κάλυψης χωρίς 
απορροή.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο 
του ψεκαστικού μηχανήματος με το μισό απαιτούμενο νερό. 
Ανακινήστε καλά το σκεύασμα πριν τη χρήση του, προσθέστε 
την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό 
δοχείο και ξεκινήστε την ανάδευση. Συμπληρώστε με 
το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση σε όλη τη 
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ψεκ. υγρού) ή. Μεγ. αριθμός εφαρμ. ανα καλ. περίοδο: 12
 Όγκος ψεκ. υγρού: 20 - 100 λίτρα / στρέμμα.

Αραβόσιτος, γλυκό Καλαμπόκι: Για Πράσινο σκουλήκι 
(Helicoverpa armigera) με δόση 20 Κ.εκ. / στρέμμα (max) 
(20-200 Κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού) ή. Μεγ. αριθμός 
εφαρμ. ανα καλ. περίοδο: 12. Όγκος ψεκ. υγρού: 10 - 
100 λίτρα / στρέμμα.

Βαμβάκι: Για Πράσινο σκουλήκι (Helicoverpa armigera) με 
δόση 20 Κ.εκ. / στρέμμα (max) (20-40 Κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκ. 
υγρού). Μεγ. αριθμός εφαρμ. ανα καλ. περίοδο: 9. Όγκος 
ψεκ. υγρού: 50 - 100 λίτρα / στρέμμα.

Φράουλα (Υ+Θ):  Για Πράσινο σκουλήκι (Helicoverpa 
armigera) με δόση 20 Κ.εκ. / στρέμμα (max) (20-40 Κ.εκ. 
/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού). Μεγ. αριθμός εφαρμ. ανα καλ. 
περίοδο: 6. Όγκος ψεκ. υγρού: 50 - 100 λίτρα / στρέμμα.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ :
Ψεκασμός φυλλώματος λίγο πριν την εκκόλαψη των αυγών 
του πράσινου σκουληκιού. Απαιτούνται 2-3 εφαρμογές ανά 
γενιά.
Επανάληψη εφαρμογής κάθε 8 ηλιόλουστες ημέρες (2 
μερικώς ηλιόλουστες ημέρες αντιστοιχούν σε 1 ηλιόλουστη).

Οδηγίες χρήσης:
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός πλήρους κάλυψης χωρίς 
απορροή.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο 
του ψεκαστικού μηχανήματος με το μισό απαιτούμενο νερό. 
Ανακινήστε καλά το σκεύασμα πριν τη χρήση του, προσθέστε 
την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό 
δοχείο και ξεκινήστε την ανάδευση. Συμπληρώστε με 
το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση σε όλη τη 

διάρκεια της μεταφοράς και του ψεκασμού. χρησιμοποιείστε 
το ψεκαστικό διάλυμα την ίδια ημέρα της παρασκευής του. 
Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Μετά την 
εφαρμογή αδειάστε το βυτίο του ψεκαστήρα και ξεπλύνετε το 
καλά, με καθαρό νερό μαζί με όλα τα μέρη του ψεκαστικού. 
Αδειάστε τελείως το βυτίο και πλύνετε με νερό. Ξεπλύνετε 
με καθαρό νερό. Μη ρίχνετε τα νερά του καθαρισμού κοντά 
σε υδάτινους πόρους

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: 
Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες) ξεπλένονται υπό 
πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος 
ρίχνονται στο δοχείο του ψεκαστικού) και στη συνέχεια 
αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη 
διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε 
σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: να χρησιμοποιείται μόνο του.
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Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή 
περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Επιτρέπεται η 
χρήση του Helicovex SC κατά την άνθηση και κατά τις 
περιόδους παραγωγής μελιτωμάτων όταν οι μέλισσες δεν 
είναι παρούσες. Αποφύγετε τη χρήση του προϊόντος για την 
καταπολέμηση δύο διαδοχικών γενεών του εντόμου οπότε 
θα μειώνεται αντίστοιχα ο μέγιστος αριθμός των ψεκασμών. 
Εναλλακτικά μπορείτε να το εντάξετε σε ένα πρόγραμμα 
όπου η χρήση του Helicovex θα εναλλάσσεται με την 
εφαρμογή άλλων μέτρων καταπολέμησης. 

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της 
πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια 
στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: 6 ώρες

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και 
κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: 
Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις 

οδηγίες χρήσης.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Όλες οι 
καλλιέργειες: 1 Ημέρα

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του 
σκευάσματος: Όταν διατηρείται στην αρχική απαραβίαστη 
συσκευασία του στο ψυγείο (θερμοκρασία 5°C), το σκεύασμα 
παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.
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