
Πυκνό Εναιώρημα (SC)
Εγγυημένη σύνθεση: spirodiclofen 24% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 77% β/β

ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΟ ΦΥΛΛΏΜΑΤΟΣ
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΏΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

 

	 	Κάτοχος	της	άδειας,	Υπεύθυνος	
	 	για	την	τελική	διάθεση	 

στην	αγορά:		Bayer	Ελλάς	ΑΒΕΕ
	 Σωρού	18-20,	15125	Μαρούσι,	
	 Tηλ:	210	6166000,		Fax:	210	6109100

 Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

400 ml Αρ. Έγκρ. Κυκλ. ΥΑΑΤ:
2169 / 09-12-2014
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ΕΝΒΙΝΤΟΡ 240 SC
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 
Ακαρεοκτόνο φυλλώματος, για την προστασία των μηλοειδών (μηλιά-αχλαδιά), εσπεριδοειδών 
(πορτοκαλιά, λεμονιά, μανταρινιά, περγαμόντο, γκρειπ-φρουτ, νερατζιά), πυρηνόκαρπων 
(ροδακινιά-νεκταρινιά, βερικοκιά, κερασιά, δαμασκηνιά) και του αμπελιού από ακάρεα. 
Το spirodiclofen ανήκει στη νέα χημική ομάδα των τετρονικών οξέων και εμφανίζει νέο τρόπο 
δράσης (παρεμποδιστής βιοσύνθεσης λιπιδίων). Δρα αποτελεσματικά σε όλα τα στάδια 
των ακάρεων, όμως τα νεαρά στάδια είναι πιο ευαίσθητα από τα ακμαία. Δρα αποκλειστικά 
στα θηλυκά ενήλικα άτομα. Ο θάνατος των ακάρεων επέρχεται μετά από 3-7 ημέρες από την 
εφαρμογή.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 
Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:
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.
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ–ΣΤΟΧΟΣ–ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ–ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά): Ακάρεα (Panonychus ulmi, Tetranychus urticae, Aculus schlechtendali, 
Epitrimerus pyri). Καθολικός ψεκασμός της καλλιέργειας στο χρονικό διάστημα από το στάδιο του 
καρπιδίου (BBCH 71) εως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 85) με την έναρξη της προσβολής 
και σύμφωνα με το όριο οικονομικής ζημιάς. Δόση: 40 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (max 60 κ.εκ./ 
στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 150 λίτρα/στρέμμα. 
Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Περγαμόντο, Γκρειπ-φρουτ, Νερατζιά): 
Κόκκινος Τετράνυχος (Panonychus citri). Δόση: 20 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (max 60 κ.εκ./
στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 300 λίτρα/στρέμμα. 
Ακάρεα (Tetranychus urticae, Aculus schlechtendali). Δόση: 40 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (max 60 
κ.εκ./στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 150 λίτρα/στρέμμα.
Καθολικός ψεκασμός της καλλιέργειας στο χρονικό διάστημα από το τέλος της άνθησης 
(BBCH 69) εως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 85) με την έναρξη της προσβολής και 
σύμφωνα με το όριο οικονομικής ζημιάς.
Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά-Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά): Ακάρεα (Panonychus ulmi, 
Tetranychus urticae, Aculus fockeui). Καθολικός ψεκασμός της καλλιέργειας στο χρονικό 
διάστημα από το τέλος της άνθησης –καρπόπτωση (BBCH 71) εως ο καρπός να αποκτήσει το 
τελικό του χρώμα (BBCH 85) με την έναρξη της προσβολής και σύμφωνα με το όριο οικονομικής 
ζημιάς. Δόση: 40 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (max 60 κ.εκ./στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού 
υγρού: 150 λίτρα/στρέμμα.
Πυρηνόκαρπα (Κερασιά): Ακάρεα (Panonychus ulmi, Aculus fockeui, Tetranychus urticae). 
Καθολικός ψεκασμός της καλλιέργειας στο χρονικό διάστημα από το τέλος της άνθησης (BBCH 
69) εως ο καρπός να αποκτήσει το τελικό του χρώμα (BBCH 85) με την έναρξη της προσβολής 
και σύμφωνα με το όριο οικονομικής ζημιάς. Δόση: 40 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (max 60 κ.εκ./
στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 150 λίτρα/στρέμμα.

Αμπέλι: Ακάρεα (Panonychus ulmi, Tetranychus urticae, Calepitrimerus vitis, Colomerus vitis, 
Eotetranychus carpini). Καθολικός ψεκασμός της καλλιέργειας στο χρονικό διάστημα από την 
καρπόδεση (BBCH 71) εως το στάδιο της ωρίμανσης (BBCH 85) με την έναρξη της προσβολής 
και σύμφωνα με το όριο οικονομικής ζημιάς. Δόση: 40 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (max 40 κ.εκ./
στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα.
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ:
Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά), Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Περγαμόντο, 
Γκρειπ-φρουτ, Νερατζιά), Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά-Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Κερασιά, 
Δαμασκηνιά), Αμπέλι: 1 εφαρμογή ανά καλλιεργητική περίοδο.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: 
Μηλιά, Αχλαδιά, Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Περγαμόντο, Γκρειπ-φρουτ, Νερατζιά, 
Ροδακινιά-Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Κερασιά, Δαμασκηνιά, Αμπέλι: 14 ημέρες.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ:
Δεv είναι φυτoτoξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΏΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ  Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ 
ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ :
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
Για την πρόληψη ή καθυστέρηση της ανάπτυξης ανθεκτικότητας των ακάρεων στο ENVIDOR 
συστήνεται η ακόλουθη στρατηγική:
•  Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο μία φορά ανά καλλιεργητική περίοδο στις 

προτεινόμενες δόσεις και σε εναλλαγή με ακαρεοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό 
τρόπο δράσης.

•  Να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της άνω και κάτω επιφάνειας των φύλλων 
με το ψεκαστικό υγρό.

•  Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εχθρών/στόχων με τη γρήγορη 
μέθοδο της αντικειμενοφόρου πλάκας, έτσι ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη 
ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

•  Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν 
θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής χημικής ομάδας. 

•  Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να μειώνεται ο 
αριθμός των εφαρμογών με ακαρεοκτόνα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:
Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά 
του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν 
προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα 
σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:
Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον, όταν αποθηκεύεται στην 
αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ, ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε συσκευασία.
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Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Τομέας Επιστήμης Γεωργίας
Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι
Τηλ.: 210 6166000, Fax: 210 6109100
www.cropscience.bayer.gr

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ:
• Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. • Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο. •Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα. • Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα 
όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. • 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.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:
• Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. • Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. • Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 
• Μην αναπνέετε σταγονίδια / εκνεφώματα. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. • Διάθεση του 
περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. «Οι εργάτες δεν θα πρέπει να εισέρχονται σε ψεκασμένο αγρό 6 μέρες μετά από την πραγματοποίηση του ψεκασμού. Σε 
περίπτωση που είναι ανάγκη να εισέλθουν θα πρέπει να φοράνε γάντια, πουκάμισο με μακριά μανίκια καθώς επίσης μακρύ παντελόνι» • ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ 
Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣIΑ ΤΟΥ. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες 
επιφάνειες και τους δρόμους.• Για να προστατεύσετε τους υδρόβιους οργανισμούς θα πρέπει να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη ως ακολούθως:
-  Πυρηνόκαρπα και μηλοειδή: 30 μ ή 20 μ + ακροφύσια 50% μειωμένης διασποράς ή 15 μ + ακροφύσια 75% μειωμένης διασποράς ή 5 μ + ακροφύσια 90% μειωμένης διασποράς
- Εσπεριδοειδή: 15 μ ή 10 μ + ακροφύσια 50% μειωμένης διασποράς ή 5 μ + ακροφύσια 75% μειωμένης διασποράς
-  Αμπέλι: 10 μ ή 5 μ + ακροφύσια χαμηλής διασποράς με τα οποία επιτυγχάνεται μείωση 50%.
• Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα αρθρόποδα/έντομα, να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μ για τις καλλιέργειες των πυρηνοκάρπων, των μηλοειδών και των 
εσπεριδοειδών και 10 μ για την καλλιέργεια του αμπελιού μέχρι μη γεωργική γη. • Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για την προστασία των μελισσών και των άλλων εντόμων-επικονιαστών να 
μην ψεκάζετε κατά την διάρκεια της ανθοφορίας των προστατευομένων καλλιεργειών ή όταν τα ζιζάνια είναι σε ανθοφορία.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Γενικά:	Απομακρυνθείτε	από	την	επικίνδυνη	περιοχή.	Μεταφέρετε	και	τοποθετείστε	τον	παθόντα	σε	σταθερή	(πλάγια)	θέση.
• Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετέ τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευτείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.• Συμβουλευθείτε / 
Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι (εάν υπάρχει, με polyethyleneglycol 400). Στη συνέχεια 
ξεπλύνετε με νερό. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα.• Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:	πλύνετε	αμέσως	με	άφθονο	νερό	ακόμα	και	κάτω	από	τα	βλέφαρα	,	για	τουλάχιστον	15	λεπτά.	Απομακρύνετε	τους	φακούς	επαφής	(εάν	φοράτε)	μετά	
τα	πρώτα	5	λεπτά	και	συνεχίστε	να	πλένετε	τα	μάτια.	Ζητήστε	ιατρική	συμβουλή,	στην	περίπτωση	που	ο	ερεθισμός	επιμένει	και	αναπτύσσεται.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:	μεταφέρετε	τον	παθόντα	στον	καθαρό	αέρα	και	κρατήστε	τον	ζεστό	και	σε	ηρεμία.	Καλέστε	αμέσως	ένα	γιατρό	ή	το	κέντρο	δηλητηριάσεων.
Αντίδοτο:	Δεν	υπάρχει	ειδικό	αντίδοτο.	Ακολουθείτε	συμπτωματική	θεραπεία.
Εάν	καταποθεί	σημαντική	ποσότητα	σκευάσματος	θα	πρέπει	να	ληφθεί	υπόψη	γαστρική	απόπλυση	εντός	των	πρώτων	2	ωρών.	Σε	κάθε	περίπτωση	συνιστάται	η	χορήγηση	ενεργού	άνθρακα	
και	θειικού	Νατρίου.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777.



Πυκνό Εναιώρημα (SC)
Εγγυημένη σύνθεση: spirodiclofen 24% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 77% β/β

ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΟ ΦΥΛΛΏΜΑΤΟΣ
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΏΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

 

	 	Κάτοχος	της	άδειας,	Υπεύθυνος	
	 	για	την	τελική	διάθεση	 

στην	αγορά:		Bayer	Ελλάς	ΑΒΕΕ
	 Σωρού	18-20,	15125	Μαρούσι,	
	 Tηλ:	210	6166000,		Fax:	210	6109100

 Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

400 ml Αρ. Έγκρ. Κυκλ. ΥΑΑΤ:
2169 / 09-12-2014
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