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ΚΑΛΥΨΩ 480 SC
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:
Εντομοκτόνο. Είναι διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου 
με προληπτική και κατασταλτική δράση για την αντιμετώπιση κυρίως 
μυζητικών καθώς και μασητικών εντόμων σε διάφορες καλλιέργειες. Η 
δράση του εντοπίζεται στην παρεμπόδιση της μεταφοράς των νευρικών 
ερεθισμάτων στα έντομα. Δρα ανταγωνιστικά ως προς την ακετυλοχο-
λίνη που είναι υπεύθυνη για τη μεταφορά των νευρικών σημάτων στα 
έντομα και δεσμεύεται αντί αυτής στους υποδοχείς της που υπάρχουν 
στις νευρικές συνάψεις. Το thiacloprid δεν αποδομείται όπως η ακε-
τυλοχολίνη, αλλά παραμένει δεσμευμένο στη συγκεκριμένη θέση, με 
αποτέλεσμα να προκαλείται διατάραξη της ισορροπίας στη λειτουργία 
του κεντρικού νευρικού συστήματος και τελικά θάνατος του εντόμου.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος. Ο όγκος 
του ψεκαστικού υγρού πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να γίνει καλή δια-
βροχή του φυλλώματος.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το δοχείο 
του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε 
αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνου-
με με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ- ΕΧΘΡΟΣ- ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ- 
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Μηλιά, Αχλαδιά: 
Αφίδες (Dysaphis plantaginea, Aphis pomi). Προληπτικά (εκτός της 

Aphis pomi), στο στάδιο της πράσινης κορυφής σε συνδυασμό με θε-
ρινό λάδι 2,5-3%. Κατασταλτικά, με την εμφάνιση της προσβολής, στο 
στάδιο των κλειστών μπουμπουκιών ή μετά την άνθηση-πτώση των πε-
τάλων έως την ωρίμανση. Δόση: 20 κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. 
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα / στρέμμα.
Φυλλορύκτες (Phyllonorycter blancardella, Phyllonorycter corylifoliella, 
Leucoptera malifoliella). Εφαρμογή στο μέγιστο της εξόδου των ακμαί-
ων από τα βομβύκια. Στην 1η γενεά συμπίπτει με το τέλος της άνθησης-
πτώσης των πετάλων. Δόση: 20 κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. 
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα / στρέμμα.
Καρπόκαψα μηλιάς (Cydia pomonella). Η εφαρμογή θα πρέπει να γίνε-
ται σύμφωνα με τις συστάσεις των Τοπικών Κέντρων Γεωργικών Προ-
ειδοποιήσεων. Δόση: 20 κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Όγκος 
ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα / στρέμμα.
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Βερικοκιά, Ροδακινιά, Κερασιά, Νεκταρινιά: 
Αφίδες (Myzus persicae, Anuraphis persicae -niger, Hyalopterus spp., 
Myzus cerasi). Προληπτικά σε συνδυασμό με θερινό λάδι 2% μέχρι το 
στάδιο της ρόδινης κορυφής. Κατασταλτικά, με την εμφάνιση της προ-
σβολής μετά την άνθηση και πτώση των πετάλων έως την ωρίμανση. 
Δόση: 15 κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Όγκος ψεκαστικού 
υγρού: 100-150 λίτρα / στρέμμα.
Πατάτα: 
Αφίδες (Macrosiphum euphorbiae). Εφαρμογή κατασταλτικά με την 
εμφάνιση της προσβολής. Δόση: 15-20 κ.εκ. / στρέμμα. Όγκος ψεκα-
στικού υγρού: 50-80 λίτρα / στρέμμα. 



Δορυφόρος (Leptinotarsa decemlineata). Εφαρμογή κατασταλτικά με 
την εμφάνιση της προσβολής. Δόση: 15 κ.εκ. / στρέμμα. Όγκος ψεκα-
στικού υγρού: 50-80 λίτρα / στρέμμα.
Τομάτα (Θ+Υ), Μελιτζάνα (Θ+Υ), Πιπεριά (Θ+Υ): 
Αφίδες (Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aphis gossypii). 
Εφαρμογή κατασταλτικά με την εμφάνιση της προσβολής. Δόση: 20 
κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-
150 λίτρα / στρέμμα. 
Δορυφόρος (Leptinotarsa decemlineata). Εφαρμογή κατασταλτικά με 
την εμφάνιση της προσβολής. Δόση: 20 κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκαστικού 
υγρού. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-150 λίτρα / στρέμμα.
Τομάτα (Θ), Μελιτζάνα (Θ), Πιπεριά (Θ): 
Αλευρώδεις (Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci). Εφαρμογή 
κατασταλτικά με την εμφάνιση της προσβολής. Δόση: 30 κ.εκ. / 100 
λίτρα ψεκαστικού υγρού. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-150 λίτρα 
/ στρέμμα.
Αγγούρι (Θ+Υ), Αγγουράκι για τουρσί (Θ+Υ), Κολοκυθάκι (Θ+Υ): 
Αφίδες (Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aphis gossypii). 
Εφαρμογή κατασταλτικά με την εμφάνιση της προσβολής. Δόση: 20 
κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-
150 λίτρα / στρέμμα.
Αγγούρι (Θ), Αγγουράκι για τουρσί (Θ), Κολοκυθάκι (Θ): 
Αλευρώδεις (Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci). Εφαρμογή 
κατασταλτικά με την εμφάνιση της προσβολής. Δόση: 30 κ.εκ. / 100 
λίτρα ψεκαστικού υγρού. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-150 λίτρα 

/ στρέμμα.
Πεπόνι (Υ), Καρπούζι (Υ): 
Αφίδες (Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aphis gossypii). 
Εφαρμογή κατασταλτικά με την εμφάνιση της προσβολής. Δόση: 20 
κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-
150 λίτρα / στρέμμα. 
Αλευρώδεις (Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci). Εφαρμογή κα-
τασταλτικά με την εμφάνιση της προσβολής. Δόση: 30 κ.εκ. / 100 λίτρα 
ψεκαστικού υγρού. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα / στρέμμα.
Βαμβάκι: 
Αφίδες (Aphis gossypii). Εφαρμογή κατασταλτικά με την εμφάνιση της 
προσβολής. Δόση: 10-15 κ.εκ. / στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 
50-70 λίτρα / στρέμμα.
Καπνός: 
Αφίδες (Myzus nicotianae). Με την έναρξη της προσβολής. Δόση: 15 
κ.εκ. / στρέμμα. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα / στρέμμα.
Καλλωπιστικά (τριαντάφυλλο, γαρύφαλλο, χρυσάνθεμο, ζέρμπε-
ρα) (Θ+Υ): 
Αφίδες (Macrosiphum rosae, Aphis fabae, Aphis gossypii, Myzus 
persicae). Εφαρμογή κατασταλτικά με την εμφάνιση της προσβολής. 
Δόση: 25 κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Όγκος ψεκαστικού 
υγρού: 100-150 λίτρα / στρέμμα.
Καλλωπιστικά (τριαντάφυλλο, γαρύφαλλο, χρυσάνθεμο, ζέρμπε-
ρα) (Θ): Αλευρώδεις (Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci). 
Εφαρμογή κατασταλτικά με την εμφάνιση της προσβολής. Δόση: 30 



κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-
150 λίτρα / στρέμμα.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
• Η δόση εφαρμογής εξαρτάται από την πυκνότητα του πληθυσμού. 
• Λόγω του μεγάλου αριθμού ποικιλιών καλλωπιστικών να γίνεται δο-
κιμαστική εφαρμογή σε μικρό αριθμό φυτών πριν από την εκτεταμένη 
χρήση του σκευάσματος. • Διάρκεια δράσης 14-21 ημέρες.  
ΧΡΗΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Κερασιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Δαμασκηνιά): 
Δροσόφιλα (Drosophila suzukii). Εφαρμογή με την εμφάνιση της προ-
σβολής. Δόση: 15 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (15-22,5 κ.εκ./ 
στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-150 λίτρα/ στρέμμα.
ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ, ΣΜΕΟΥΡΟ, ΜΥΡΤΙΛΛΑ: 
Δροσόφιλα (Drosophila suzukii), Αφίδες (Aphis sp.), Μύγα Μεσογείου 
(Ceratitis capitata, Ceratitis spp). Εφαρμογή με την εμφάνιση της προ-
σβολής. Δόση: 15 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (15-22,5 κ.εκ./ 
στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-150 λίτρα/ στρέμμα.
ΣΥΚΙΑ: 
Δροσόφιλα (Drosophila suzukii), Αφίδες (Aphis sp.), Μύγα Μεσογείου 
(Ceratitis capitata, Ceratitis spp), Λογχαία ή μαύρη μύγα των σύκων 
(Carpolonchoea aristella). Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής. 
Δόση: 15 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (15-22,5 κ.εκ./ στρέμμα). 
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-150 λίτρα/ στρέμμα.
ΦΡΑΟΥΛΑ (ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ): 
Δροσόφιλα (Drosophila suzukii). Εφαρμογή κατασταλτικά με την εμ-

φάνιση της προσβολής. Δόση: 20 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού 
(20-30 κ.εκ./ στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-150 λίτρα/ 
στρέμμα.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας δεν έχει τεκμηρι-
ωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες 
αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες από τη χρήση του σκευάσμα-
τος. Για τις χρήσεις αυτές ο κάτοχος της άδειας δε φέρει ευθύνη για 
πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτο-
ξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.  Υπεύθυνος σε σχέση με τις 
αποτυχίες όσον αφορά την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα 
του προϊόντος για τις χρήσεις αυτές, είναι το πρόσωπο που χρησιμο-
ποιεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν. 
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕ-
ΡΙΟΔΟ: 
Μηλοειδή (μηλιά, αχλαδιά), Πυρηνόκαρπα (βερικοκιά, ροδακινιά, κερα-
σιά, νεκταρινιά, δαμασκηνιά), Βατόμουρο, Σμέουρο, Μύρτιλλα, Συκιά: 
1 εφαρμογή.
Πατάτα, Τομάτα (Θ+Υ), Μελιτζάνα (Θ+Υ), Πιπεριά (Θ+Υ), Αγγούρι 
(Θ+Υ), Αγγουράκι για τουρσί (Θ+Υ), Κολοκυθάκι (Θ+Υ), Πεπόνι (Υ), 
Καρπούζι (Υ), Βαμβάκι, Καπνός, Καλλωπιστικά (τριαντάφυλλο, γαρύ-
φαλλο, χρυσάνθεμο, ζέρμπερα) (Θ+Υ), Φράουλα (Υ+Θ): 2 εφαρμογές.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:
Μηλιά, Αχλαδιά, Βερικοκιά, Ροδακινιά, Κερασιά, Νεκταρινιά, Δα-
μασκηνιά, Βατόμουρο, Σμέουρο, Μύρτιλλα, Συκιά: 14 ημέρες.
Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Αγγούρι, Αγγουράκι για τουρσί, Κο-



λοκυθάκι, Πεπόνι, Καρπούζι, Φράουλα Υπαίθρου: 3 ημέρες. 
Πατάτα, Βαμβάκι: 21 ημέρες. 
Καπνός: 7 ημέρες.
Φράουλα Θερμοκηπίου: 1 ημέρα.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛ-
ΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙ-
ΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:
Διαχείριση ανθεκτικότητας: • Εφαρμογή πρακτικών ολοκληρωμέ-
νης διαχείρισης και προστασίας των ωφέλιμων αρθροπόδων, ώστε να 
περιοριστούν οι επεμβάσεις στις απολύτως απαραίτητες. • Οι εφαρ-
μογές θα πρέπει να γίνονται στις συνιστώμενες δόσεις και μεσοδιαστή-
ματα και να εξασφαλίζεται ότι επιτυγχάνεται ομοιόμορφη κάλυψη της 
φυλλικής επιφάνειας. • Εναλλαγή εντομοκτόνων με διαφορετικό τρόπο 
δράσης από αυτό των χλωρονικοτινυλίων. • Να μην χρησιμοποιείται το 
CALYPSO 480 SC σε καλλιέργειες όπου εφαρμόσθηκαν άλλα εντομο-
κτόνα της ομάδας των χλωρονικοτινυλίων στην ίδια καλλιεργητική περί-
οδο. • Σε περίπτωση που τα χλωρονικοτινύλια δεν είναι πλέον αποτε-
λεσματικά, να μην εφαρμόζεται το CALYPSO 480 SC και να σταματήσει 
η χρήση εντομοκτόνων της ομάδας αυτής.
Διαχείριση διασποράς ψεκαστικών σταγονιδίων (γειτονικές καλλι-
έργειες και υδάτινες επιφάνειες):
Για την αποφυγή μεταφοράς σταγονιδίων του ψεκαστικού υγρού να 
μη χρησιμοποιείται το σκεύασμα στις καλλιέργειες οι οποίες απέχουν 
λιγότερο από:
- 5 μέτρα για τις καλλιέργειες αγρού και 20 μέτρα για τις δενδρώδεις 

καλλιέργειες από τα επιφανειακά ύδατα.
- 5 μέτρα για τις δενδρώδεις καλλιέργειες από γειτονικές καλλιέργειες 
ή φυτά.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώ-
μενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥ-
ΤΙΚΟΥ 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.
Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται σε 
υψικαμίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή κατα-
στροφή του.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια 
τουλάχιστον, όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία 
του, σε μέρος δροσερό και καλά αεριζόμενο.
ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ - ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ: Βλέπε 
άνω μέρος φιάλης.



ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
• Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης ή σε περίπτωση εισπνοής • Μπορεί να προκαλέσει 
αλλεργική δερματική αντίδραση. • Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου. • 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
• Μακριά από παιδιά. • Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. • Φυλάσσεται 
μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ 
αέρια/ συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ ατμούς/ εκνεφώματα. • Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, 
με το δέρμα ή με τα ρούχα. • Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 
• Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. • Να φοράτε προστατευτικά 
γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. • Οι εργάτες 
θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλες μπότες εφόσον εισέλθουν στο 
πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό. • Φυλάσσεται κλειδωμένο. • Μην μολύνετε το νερό με το 
προϊόν ή τη συσκευασία του. • Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν 
αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων μέχρι τα σώματα επιφανειακών υδάτων για τις καλλιέργειες 
αγρού και 20 μέτρων για τις δενδρώδεις καλλιέργειες. • Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα 
φυτά/μη στοχευόμενα αρθρόποδα/έντομα να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων 
μέχρι τη μη γεωργική γη για τις δενδρώδεις καλλιέργειες. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή αδιαθεσίας: 
Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΠΡΟΣΟΧΗ



ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ 
Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή αδιαθεσίας: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
Γενικά: Απομακρύνετε τον παθόντα από την επικίνδυνη περιοχή. Εάν υπάρχει κίνδυνος να χάσει τις αισθήσεις του, τοποθετήστε τον σε σταθερό μέρος 
σε πλάγια (πλευρική) θέση. Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινήστε τον παθόντα σε καλά αεριζόμενο χώρο ή σε καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα ρούχα που έχουν ρυπανθεί και ξεπλύνετε τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος που έχουν έρθει σε 
επαφή με το σκεύασμα με άφθονο νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό 
για αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο. Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι
τηλ: 210 6166000
fax: 210 6109100
www.bayercropscience.gr

GR80239866E



Πυκνό Εναιώρημα (SC)
Εγγ. Σύνθεση: thiacloprid 48% β/ο, Βοηθ. ουσίες: 57,5% β/β

Διασυστηματικό Εντομοκτόνο
επαφής και στομάχου με προληπτική και κατασταλτική δράση 
για την αντιμετώπιση κυρίως μυζητικών καθώς και μασητικών εντόμων.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Κάτοχος της έγκρισης, Υπεύθυνος 
για την τελική συσκευασία και σήμανση:  
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι 
Τηλ: 210 6166000, Fax: 210 6109100

Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.:
14004 / 4-2-2008

100ml

ΠΡΟΣΟΧΗ


		2015-07-28T16:04:05+0200
	Preflight Ticket Signature




