
Πυκνό εναιώρημα (SC)
Εγγυημένη σύνθεση: spirotetramat 10% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 90,45% β/ο

ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ
ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. 
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.

3 L Aρ. Άδειας Διάθεσης στην 
Αγορά Υ.Α.Α.Τ.:14539/25-09-2015

ΠΡΟΣΟΧΗ



Μοβέντο Γκολντ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Εντομοκτόνο, ανήκει στη νέα 
χημική ομάδα των τετραμικών οξέων και εμφανίζει νέο τρόπο δράσης 
(παρεμποδιστής βιοσύνθεσης λιπιδίων). Εμφανίζει δράση στομάχου στους 
εχθρούς-στόχους. Μετά την εφαρμογή το spirotetramat διεισδύει στα 
φύλλα και με τη διπλή διασυστηματική του δράση (ανοδική & καθοδική 
/ ακροπέταλη & βασιπέταλη) μετακινείται σε ολόκληρο το φυτό. Επιδρά 
κυρίως στα ατελή στάδια, τα οποία παγιδεύονται μεταξύ δύο εκδύσεων 
και θανατώνονται επειδή δεν μπορούν να περάσουν στο επόμενο στάδιο 
ανάπτυξης. Μειώνει επίσης την ικανότητα των θηλυκών εντόμων να 
αναπαραχθούν και τη βιωσιμότητα των απογόνων τους. Οι εφαρμογές 
πρέπει να γίνονται νωρίς και έγκαιρα, προκειμένου να διεισδύσει το 
spirotetramat στα φυτά και να σταματήσει την εξέλιξη της προσβολής.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματος με καλή κάλυψη/
διαβροχή της φυλλικής επιφάνειας.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το δοχείο 
του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την 
απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας και συμπληρώστε με 
το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Αποφεύγετε το συνδυασμό του με άλλα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΣΤΟΧΟΣ-ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ 
ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ/ ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
(ΗΜΕΡΕΣ):
ΜΗΛΟΕΙΔΗ1 (Μηλιά, Αχλαδιά):
ΑΦΙΔΕΣ: Ρόδινη αφίδα της μηλιάς (Dysaphis plantaginea), Dysaphis pyri, 
Πράσινη αφίδα της μηλιάς (Aphis pomi). Εφαρμογές μετά την πτώση των 
πετάλων και μέχρι την έναρξη της ωρίμανσης. BBCH: 69-79. Δόση: 75-
120* κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-

150 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική 
περίοδο: 2.Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 14 ημέρες.
ΚΟΚΚΟΕΙΔΗ: Ψώρα Σαν Ζοζέ2 (Quadraspidiotus perniciosus), 
Pseudaulacapsis pentagona, Lepidosaphes sp (μόνο Mηλιά). Psylla mali. 
ΜΑΤΟΨΕΙΡΑ (Eriosoma lanigerum). ΨΥΛΛΑ ΑΧΛΑΔΙΑΣ (Cacopsila 
pyricolla, Psylla pyri). Εφαρμογές μετά την πτώση των πετάλων και 
μέχρι την έναρξη της ωρίμανσης. BBCH: 69-79. Ψώρα Σαν Ζοζέ: 
Εφαρμογές μετά το τέλος της άνθησης στα ευαίσθητα στάδια (κινητές 
μορφές). Ματόψειρα: Εφαρμογές μετά το τέλος της άνθησης με την 
εμφάνιση της προσβολής. Συστήνεται να γίνεται πολύ καλή διαβροχή. 
Ψύλλα: Εφαρμογές όταν το 50% των αυγών είναι κίτρινα και το 
υπόλοιπο 50% λευκά. Δόση: 120-150* κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού 
υγρού. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-150 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος 
αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2. Μεσοδιάστημα 
εφαρμογών: 14 ημέρες.
Ροδακινιά1, Νεκταρινιά1, Βερικοκιά1:
ΑΦΙΔΕΣ: Πράσινη αφίδα της ροδακινιάς (Myzus persicae), Aphis pomi, 
Hyalopterus pruni, Hyalopterus amygdali. Εφαρμογές μετά την πτώση των 
πετάλων και μέχρι την έναρξη της ωρίμανσης. BBCH: 69-79.Δόση: 75-
100* κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-
150 λίτρα/στρέμμα.Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική 
περίοδο: 2.Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 14 ημέρες.
ΚΟΚΚΟΕΙΔΗ:
Ψώρα Σαν Ζοζέ (Quadraspidiotus perniciosus), Βαμβακάδα της ροδακινιάς 
(Pseudalacaspis pentagona), Parthenolecanium corni, Eulecanium tiliae, 
ΘΡΙΠΕΣ: Thrips spp. Εφαρμογές μετά την πτώση των πετάλων και 
μέχρι την έναρξη της ωρίμανσης στα ευαίσθητα στάδια (κινητές 
μορφές). BBCH: 69-79. Δόση: 120-150* κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού 
υγρού. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-150 λίτρα/στρέμμα.Μέγιστος 
αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2.Μεσοδιάστημα 
εφαρμογών: 14 ημέρες.



Κερασιά1:
ΑΦΙΔΕΣ: Πράσινη αφίδα της ροδακινιάς (Myzus persicae), Aphis pomi, 
Hyalopterus pruni, Hyalopterus amygdali, Μαύρη Αφίδα της Κερασιάς, 
(Myzus cerasi). Εφαρμογές μετά την πτώση των πετάλων και μέχρι την 
έναρξη της ωρίμανσης. BBCH: 69-79. Δόση: 75-150* κ.εκ./100 λίτρα 
ψεκαστικού υγρού. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-150 λίτρα/στρέμμα.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2. 
Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 14 ημέρες.
ΚΟΚΚΟΕΙΔΗ: Ψώρα Σαν Ζοζέ (Quadraspidiotus perniciosus), Βαμβακάδα 
της ροδακινιάς (Pseudalacaspis pentagona), Parthenolecanium corni, 
Eulecanium tiliae. Εφαρμογές μετά την πτώση των πετάλων και μέχρι 
την έναρξη της ωρίμανσης στα ευαίσθητα στάδια (κινητές μορφές). 
BBCH: 69-79. Δόση: 120-150* κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. 
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-150 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός 
εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2. Μεσοδιάστημα 
εφαρμογών: 14 ημέρες.
Δαμασκηνιά1

ΑΦΙΔΕΣ: Πράσινη αφίδα της ροδακινιάς (Myzus persicae), Aphis 
pomi, Hyalopterus pruni, Hyalopterus amygdali, Aphis spiraecola. 
Εφαρμογές μετά την πτώση των πετάλων και μέχρι την έναρξη της 
ωρίμανσης. BBCH: 69-79. Δόση: 75-150* κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού 
υγρού. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-150 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος 
αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2. Μεσοδιάστημα 
εφαρμογών: 14 ημέρες.
ΚΟΚΚΟΕΙΔΗ: Ψώρα Σαν Ζοζέ (Quadraspidiotus perniciosus), Βαμβακάδα 
της ροδακινιάς (Pseudalacaspis pentagona), Parthenolecanium corni, 
Eulecanium tiliae. Εφαρμογές μετά την πτώση των πετάλων και μέχρι 
την έναρξη της ωρίμανσης στα ευαίσθητα στάδια (κινητές μορφές). 
BBCH: 69-79.  Δόση: 120-150* κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. 
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-150 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός 
εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2. Μεσοδιάστημα 

εφαρμογών: 14 ημέρες.
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ1 (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Κλημεντίνη, Λεμονιά, 
Κιτριά, Γκρέϊπ φρουτ, Μοσχολέμονο (Λάιμ), Νερατζιά, Κουμ-κουάτ, 
Φράπα). 
ΑΦΙΔΕΣ: (Myzus persicae, Aphis gossypii). Ψεκάστε από την καρπόδεση 
και μέχρι ο καρπός να φτάσει το 90 % του τελικού μεγέθους του. BBCH: 71-
89. Δόση: 45-60 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Όγκος ψεκαστικού 
υγρού: 100-300 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική περίοδο: 2. Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 21 ημέρες.
ΘΡΙΠΕΣ: Pezothrips kellyanus. Ψεκάστε από την καρπόδεση και μέχρι 
ο καρπός να φτάσει το 90 % του τελικού μεγέθους του. BBCH: 71-89. 
Δόση: 60-75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Όγκος ψεκαστικού 
υγρού: 100-300 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική περίοδο: 2. Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 21 ημέρες.
ΚΟΚΚΟΕΙΔΗ: Κόκκινη ψώρα εσπεριδοειδών (Aonidiella aurantii), Λευκή 
ψώρα εσπεριδοειδών (Aspidiotus nerii), Parlatoria pergandei), Κόκκος 
εσπεριδοειδών (Coccus hesperidum), Ceroplastes rusci, Pseudococcus 
citri, Planococcus sp., Saissetia oleae, Lepidosaphes sp., ΑΛΕΥΡΩΔΗΣ: 
Εριώδης Αλευρώδης (Aleurothrixus floccosus).
Ψεκάστε από την καρπόδεση και μέχρι ο καρπός να φτάσει το 90 % 
του τελικού μεγέθους του. BBCH: 71-89. Δόση: 45-75 κ.εκ./100 λίτρα 
ψεκαστικού υγρού. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-300 λίτρα/στρέμμα.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2. 
Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 21 ημέρες.
Μπανάνα1

ΚΟΚΚΟΕΙΔΗ (Aspidiotus nerii, Βαμβακάδα - Dysmicoccus grassi), 
ΑΛΕΥΡΩΔΗΣ: (Aleurodicus dispersus, Lecanoideus sp., Bemisia sp., 
Aleurodes sp.). Εφαρμογές από το στάδιο των τριών εντελώς ανοικτών 
φύλλων μέχρι την εμφάνιση του πρώτου βρακτίου. BBCH: 13-50. Δόση: 
45-75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-
300 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική 



περίοδο: 2. Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 30 ημέρες.
Λάχανο (Λευκό, Κόκκινο, Savoy, Κινέζικο), Κουνουπίδι, Μπρόκολο, 
Λαχανάκι Βρυξελλών. 
ΑΛΕΥΡΩΔΗΣ: (Aleurodes proletella). Εφαρμογές με την εμφάνιση της 
προσβολής από το στάδιο των πέντε πραγματικών φύλλων και μέχρι η 
κεφαλή να φτάσει το τυπικό μέγεθος του είδους. BBCH: 15-49. Δόση: 
15-75 κ.εκ./στρέμμα (max). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 30-100 λίτρα/
στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 
2. Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 14 ημέρες.
Μαρούλι, Λυκοτρίβολο/Βαλεριανέλλα (lamb’s lettuce), Σαλάτα, Ρόκα, 
Κάρδαμο, Γαιοκάρδαμο, Σινάπι κόκκινο (red mustard).
ΑΦΙΔΕΣ: (Nasonovia ribisnigri, Aphis spp., Myzus persicae). Εφαρμογές 
με την εμφάνιση της προσβολής από το στάδιο των πέντε πραγματικών 
φύλλων και μέχρι η κεφαλή να φτάσει το τυπικό μέγεθος του είδους. 
BBCH: 15-49. Δόση: 15-60 κ.εκ./στρέμμα (max). Όγκος ψεκαστικού 
υγρού: 30-80 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική περίοδο: 2. Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 14 ημέρες.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1.  Στις καλλιέργειες Μηλοειδών, Πυρηνοκάρπων, Εσπεριδοειδών και 

Μπανάνας η δόση ανά στρέμμα να μην υπερβαίνει τα 225 κ.εκ/στρέμμα.
2.  Στη Mηλιά και την Aχλαδιά να χρησιμοποιείται η υψηλή δόση για την 

καταπολέμηση του Quadraspidiotus perniciosus.
*   Η ελάχιστη δόση να εφαρμόζεται με τουλάχιστον 100 λίτρα ψεκαστικού 

υγρού/στρέμμα.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:
•  Μηλιά, Αχλαδιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Κερασιά, 

Δαμασκηνιά: 21 ημέρες.
•  Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Κλημεντίνη, Λεμονιά, Κιτριά, Γκρέϊπ 

φρουτ, Μοσχολέμονο (Λάιμ), Νερατζιά, Κουμ-κουάτ, Φράπα, 
Μπανάνα: 14 ημέρες.

•  Μαρούλι, Λυκοτρίβολο/ Βαλεριανέλλα (lamb’s lettuce), Σαλάτα, 

Ρόκα, Κάρδαμο, Γαιοκάρδαμο, Σινάπι κόκκινο (red mustard): 7 
ημέρες.

•  Λάχανο (Λευκό, Κόκκινο, Savoy, Κινέζικο), Κουνουπίδι, 
Μπρόκολο, Λαχανάκι Βρυξελλών: 3 ημέρες.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ:
Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις 
οδηγίες της ετικέτας.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:
Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση 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 σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση 
ή ανάκτηση ενέργειας.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:
Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία 
παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, σε χώρο δροσερό και καλά 
αεριζόμενο, στην αρχική του κλειστή συσκευασία.
ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ – ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ: Βλέπε 
συσκευασία.



ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ: • Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. • Ύποπτο για πρόκληση 
βλάβης στη γονιμότητα ή το έμβρυο. • Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Για να 
αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. • Περιέχει 
1,2-Benzisothiazolin-3-one, 5-chloro-2-methyl-isothiazol-3-one /2-methylisothiazol-3-one. Μπορεί να προκαλέσει 
αλλεργική αντίδραση.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.• Μακριά 
από παιδιά.  • Φυλάσσεται κλειδωμένο. • Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
• Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. • Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε 
τις οδηγίες προφύλαξης. • Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/συγκεντρώσεις σταγονιδίων/
ατμούς/εκνεφώματα. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα. • Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. 
• Ξεπλύνετε όλες τις προστατευτικές ενδυμασίες μετά τη χρήση. • Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς 
να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας  15 μέτρων ή 10 μέτρων με παράλληλη χρήση ακροφυσίων μείωσης 
της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% μέχρι τα σώματα επιφανειακών υδάτων για την καλλιέργεια 
της Μπανάνας, 10 μέτρων ή 5 μέτρων με παράλληλη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού 
νέφους κατά 50% μέχρι τα σώματα επιφανειακών υδάτων για τις καλλιέργειες των Μηλοειδών (Μηλιά, Αχλαδιά) και 
των Πυρηνοκάρπων (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Κερασιά, Δαμασκηνιά) και 5 μέτρων με παράλληλη χρήση 
ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% μέχρι τα σώματα επιφανειακών υδάτων για την 
καλλιέργεια των Εσπεριδοειδών (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Κλημεντίνη, Λεμονιά, Κιτριά, Γκρέιπ φρουτ, Μοσχολέμονο 
(Λάιμ), Νερατζιά, Κουμ-κουάτ, Φράπα). • Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα φυτά να αφήσετε μιαν αψέκαστη 
ζώνη προστασίας 1 μέτρου μέχρι τη μη γεωργική γη για τις καλλιέργειες Λάχανο (Λευκό, Κόκκινο, Savoy, Κινέζικο), 
Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Λαχανάκι Βρυξελλών, Μαρούλι, Λυκοτρίβολο/Βαλεριανέλλα (lamb’s lettuce), Σαλάτα, Ρόκα, 
Κάρδαμο, Γαιοκάρδαμο, Σινάπι κόκκινο (red mustard) και 10 μέτρων για την καλλιέργεια της Μπανάνας. • Για να 
προστατέψετε μη στοχευόμενα αρθρόποδα να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων μέχρι τη μη 
γεωργική γη για την καλλιέργεια Εσπεριδοειδών, Μηλοειδών και Πυρηνοκάρπων και 10 μέτρων για την καλλιέργεια 
της Μπανάνας. • 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 
ανθοφορίας ζιζανίων. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν γύρη.

ΠΡΟΣΟΧΗ



ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ
Πρώτες Βοήθειες
Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης του ανθρώπου από ατύχημα:
Γενικά: Απομακρύνετε τον πάσχοντα από την περιοχή κινδύνου και τοποθετείστε τον σε σταθερή (πλάγια) θέση. Αφαιρέστε αμέσως τα 
βρεγμένα ρούχα και απορρίψτε τα με ασφάλεια.
Σε περίπτωση εισπνοής: Απομακρυνθείτε στον καθαρό αέρα. Κρατήστε τον  ασθενή ζεστό και σε ηρεμία. Καλέστε αμέσως γιατρό ή το 
κέντρο δηλητηριάσεων.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε επιμελώς με άφθονο νερό και σαπούνι (εάν υπάρχει, με polyethyleneglycol 400) και στη 
συνέχεια ξεπλύνετε με νερό. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, καλέστε γιατρό.
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. 
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό, ακόμα και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. 
Απομακρύνετε τους φακούς επαφής (εάν φοράτε) μετά από τα πρώτα 5 λεπτά και συνεχίστε το ξέπλυμα. Εάν ο ερεθισμός αναπτυχθεί 
και επιμένει, καλέστε αμέσως γιατρό. 
Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. MHN προκαλείτε εμετό. Καλέστε αμέσως γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων.
Πληροφορίες για το γιατρό:
Θεραπεία: Πρώτες βοήθειες, συμπτωματική θεραπεία. Σε περίπτωση κατάποσης σημαντικής ποσότητας μπορεί να διενεργηθεί πλύση 
στομάχου εντός των πρώτων δύο (2) ωρών από την κατάποση. Συνιστάται χορήγηση ενεργού άνθρακα και θειικού νατρίου (sodium 
sulfate). Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210-7793777



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

 GR81676887A



Πυκνό εναιώρημα (SC)
Εγγυημένη σύνθεση: spirotetramat 10% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 90,45% β/ο

ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ
ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. 
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.

Aρ. Άδειας Διάθεσης στην 
Αγορά Υ.Α.Α.Τ.:14539/25-09-2015
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