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240 SC

Πυκνό εναιώρημα (SC)
Εγγ. σύνθεση: Spiromesifen 24% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 76,32% β/β

Εντομοκτόνο -Ακαρεοκτόνο
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ.ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

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

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

ΠΡΟΣΟΧΗ



ΟΜΠΕΡΟΝ 240 SC
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Εντομοκτόνο - ακαρεοκτόνο για την καταπολέμηση των τετρανύχων και του αλευρώδη σε 
καλλιέργειες κηπευτικών θερμοκηπίου και των τετρανύχων στα καλλωπιστικά θερμοκηπίου. Δρα κυρίως εξ’ επαφής και σε βιοχημικό επίπεδο 
παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση των λιπιδίων. Το Oberon 240 SC είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό εναντίον των νεαρών σταδίων των καταπολεμού-
μενων εχθρών των οποίων ο θάνατος επέρχεται μετά την παρέλευση 3-10 ημερών 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 σκευά-
σματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ  ΗΣ - ΕΧΘΡΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:
•  Τομάτα-Αγγούρι-Κολοκυθάκι-Πιπεριά-Μελιτζάνα (θερμοκηπίου): Αλευρώδης (Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci), 

Τετράνυχος (Tetranychus spp.). Δόση*: 40-60κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού. (60-90 κ.εκ. / στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 150 λίτρα / 
στρέμμα.

•  Πεπόνι-Φασόλι-Φράουλα (θερμοκηπίου): Αλευρώδης (Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci), Τετράνυχος (Tetranychus spp.). 
Δόση*: 40-60κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού. (40-60 κ.εκ. / στρέμμα). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα / στρέμμα.

•  Καλλωπιστικά (θερμοκηπίου): Τετράνυχος (Tetranychus spp.). Δόση*: 40 κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρού. (60 κ.εκ. / στρέμμα). Όγκος 
ψεκαστικού υγρού: 150 λίτρα / στρέμμα.



Παρατήρηση*: Στις περιπτώσεις όπου στο θερμοκήπιο υπάρχει μόνο τετράνυχος να εφαρμόζεται η μικρότερη δόση.
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 
Τομάτα - Αγγούρι - Κολοκυθάκι - Πιπεριά - Μελιτζάνα - Πεπόνι - Φασόλι - Φράουλα - Καλλωπιστικά  (θερμοκηπίου). Με την εμφάνιση της 
προσβολής στα πρώτα στάδια ανάπτυξης του πληθυσμού. Για καλύτερα αποτελέσματα οι εφαρμογές να στοχεύουν στα νεαρά στάδια των 
εχθρών στόχων. (Μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες).
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: 
Τομάτα - Αγγούρι - Κολοκυθάκι - Πιπεριά - Μελιτζάνα - Πεπόνι - Φασόλι - Φράουλα - Καλλωπιστικά  (θερμοκηπίου): 4
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Τομάτα, Αγγούρι, Κολοκυθάκι, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Πεπόνι, Φασόλι, 
Φράουλα: 3 ημέρες.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟϊΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: 
Τα δοχεία 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.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝθΗΚΕΣ ΓΕωΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟϋΓΕΙΑΣ Η ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟ-
ΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:
Διαχείριση Ανθεκτικότητας: Για την πρόληψη ή καθυστέρηση της ανάπτυξης ανθεκτικότητας του τετράνυχου και του αλευρώδη στο 
Oberon 240 SC συστήνεται η ακόλουθη στρατηγική:

•  Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως 
απαραίτητες για τον αποτελεσματικό έλεγχο των εχθρών.



• Οι εφαρμογές να γίνονται με τη συνιστώμενη δόση και μεσοδιαστήματα.
• Να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της άνω και κάτω επιφάνειας των φύλλων με το ψεκαστικό υγρό.
•  Το Oberon 240 SC να εφαρμόζεται μέχρι 4 φορές ανά καλλιεργητική περίοδο και σε εναλλαγή με εντομοκτόνα / ακαρεοκτόνα άλλων 

ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης.
• Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος με την μέθοδο της εμβαπτιζόμενης αντικειμενοφόρου πλάκας των πληθυσμών εχθρών / στόχων 

έτσι ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας.
•  Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα 

διαφορετικής ομάδας.
Προφυλάξεις για την ασφαλή εφαρμογή του Oberon 240 SC σε προγράμματα IPM στα θερμοκήπια: 
Εξαπόλυση αρπακτικών ακάρεων και εντόμων να γίνεται αφού μεσολαβήσουν 2-3 εβδομάδες από τον ψεκασμό.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: 
Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής. Για την ασφαλή χρήση του OberOn 240 SC στα καλλωπιστικά 
πρέπει να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή πριν την εκτεταμένη χρήση του.
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, δροσερό και καλά αεριζόμενο.
Ημερ. Παρασκευής - Αρ. Παρτίδας: Βλέπε άνω μέρος φιάλης.



 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
• Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.  
• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.  
• Περιέχει spiromesifen. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.  
•  Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολου-

θήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
• Μακριά από παιδιά. • Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. 
• Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. • Να μην έρθει σε επα-
φή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. • Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν 
χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.  
• Να φοράτε προστατευτικά γάντια προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής 
προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.  • Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστα-
τευτική ενδυμασία και γάντια εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον 
ψεκασμό. • Φυλάσσεται κλειδωμένο. • Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη 
συσκευασία του. 

ΠΡΟΣΟΧΗ



ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
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 επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα 
εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό 
και σαπούνι. Εάν ο ερεθισμός παραμένει 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. Πληροφορίες για τον γιατρό - θεραπευτική 
αγωγή: Απομόλυνση, συμπτωματική θεραπεία. 
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777



Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι
Τηλ.: 210 6166000
Fax: 210 6109100
www.bayercropscience.gr
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