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

20 Παγίδες

ΝΤΕΣΙΣ ΤΡΑΠ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Ετοιμόχρηστη παγίδα προσέλκυσης & θανάτωσης 
(attract & kill) για την καταπολέμηση της Μύγας της Μεσογείου (Ceratitis capitata) σε 
δενδρώδεις καλλιέργειες, αμπέλι και τροπικά φρούτα με τη μέθοδο της μαζικής 
παγίδευσης. Η παγίδα στηρίζεται στην έκλυση στο περιβάλλον ελκυστικών τροφής και 
στόχος είναι το έντομο να έρθει σε επαφή με την εσωτερική επιφάνεια της παγίδας, η οποία 
είναι εμποτισμένη με πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο (deltamethrin). 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Η παγίδα αναρτάται απευθείας στο δένδρο. 
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΣΤΟΧΟΣ-ΤΥΠΟΣ-  ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ Δ.Ο.- ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΓΙΔΩΝ/ ΣΤΡΕΜΜΑ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
• Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρεϊπ-φρουτ, Μοσχολέμονο (Λαϊμ)), 
Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά, Αχλάδι τύπου “Nashi”, Κυδωνιά, Μουσμουλιά), 
Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Κερασιά, Δαμασκηνιά, Βερικοκιά): Μύγα 
Μεσογείου (Ceratitis capitata, Ceratitis spp.). Τύπος: Ετοιμόχρηστη παγίδα. 
Περιεκτικότητα σε δ.ο: 0,015 γρ. deltamethrin/παγίδα + 8,33 γρ. 
προσελκυστικών/παγίδα. Τρόπος και Χρόνος Εφαρμογής: Εφαρμογή των παγίδων από 
το στάδιο ανάπτυξης των καρπών μέχρι τη συγκομιδή. Τοποθετείστε τις παγίδες όταν 1 
ενήλικο/παγίδα/ημέρα εμφανιστεί στις παγίδες παρακολούθησης ή 30-40 ημέρες πριν την 
αλλαγή χρώματος των καρπών (ΒΒCH: 81) ή 50 ημέρες πριν τη συγκομιδή. Διάρκεια 
προστασίας: 120 ημέρες. Αριθμός παγίδων/ στρέμμα: 5-8. 
• Αμπέλι (επιτραπέζιο, οινοποιήσιμο): Μύγα Μεσογείου (Ceratitis capitata, Ceratitis spp.). 
Τύπος: Ετοιμόχρηστη παγίδα. Περιεκτικότητα σε δ.ο: 0,015 γρ. deltamethrin/παγίδα + 
8,33 γρ. προσελκυστικών/παγίδα. Τρόπος και Χρόνος Εφαρμογής: Εφαρμογή των 
παγίδων από το στάδιο ανάπτυξης των καρπών μέχρι τη συγκομιδή. Τοποθετείστε τις 
παγίδες όταν 1 ενήλικο/παγίδα/ημέρα εμφανιστεί στις παγίδες παρακολούθησης ή 30-40 
ημέρες πριν την αλλαγή χρώματος των καρπών (ΒΒCH: 81) ή 50 ημέρες πριν τη 
συγκομιδή. Διάρκεια προστασίας: 120 ημέρες. Αριθμός παγίδων/ στρέμμα: 5-8. 

Εγγυημένη σύνθεση: deltamethrin 0,015 γρ./παγίδα
Βοηθητικές προσελκυστικές ουσίες: 8,33 γρ./παγίδα

Εντομοκτόνο 
Εντομοκτόνο - Ετοιμόχρηστη παγίδα
προσέλκυσης & θανάτωσης (attract & kill) 
για την καταπολέμηση της Μύγας της 
Μεσογείου (Ceratitis capitata).

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
BΑΣΕΙ ΤΩΝ ΚΑΝ. 834/07 ΚΑΙ 889/08 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
• 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. • Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και 
ζωοτροφές.   • 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. • Φυλάσσεται 
κλειδωμένο.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Γενικά: Σε περίπτωση ατυχήματος ή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε 
αμέσως ιατρική βοήθεια (δείξτε την ετικέτα εάν είναι δυνατόν).
Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινηθείτε στον καθαρό αέρα. Αν διαρκούν 
τα συμπτώματα ή υπάρχει κάποια αμφιβολία, συμβουλευθείτε ένα γιατρό. 
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλετε αμέσως τα μολυσμένα 
ρούχα και παπούτσια. Πλύνετε αμέσως με σαπούνι και άφθονο νερό. Σε 
περίπτωση που ο ερεθισμός αναπτύσσεται και επιμένει, επισκεφθείτε 

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Τροπικά φρούτα (Μάνγκο, Λωτός, Συκιά, Κουμ Κουάτ, Ακτινιδιά, Star Fruit (Averrhoa 
carambola): Μύγα Μεσογείου (Ceratitis capitata, Ceratitis spp.). Τύπος: Ετοιμόχρηστη 
παγίδα. Περιεκτικότητα σε δ.ο: 0,015 γρ. deltamethrin/παγίδα + 8,33 γρ. 
προσελκυστικών/παγίδα. Τρόπος και Χρόνος Εφαρμογής: Εφαρμογή των παγίδων από 
το στάδιο ανάπτυξης των καρπών μέχρι τη συγκομιδή. Τοποθετείστε τις παγίδες όταν 1 
ενήλικο/παγίδα/ημέρα εμφανιστεί στις παγίδες παρακολούθησης ή 30-40 ημέρες πριν την 
αλλαγή χρώματος των καρπών (ΒΒCH: 81) ή 50 ημέρες πριν τη συγκομιδή. Διάρκεια 
προστασίας: 120 ημέρες. Αριθμός παγίδων/ στρέμμα: 5-8.

γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με 
άφθονο νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά, προσέχοντας να ξεπλυθεί η 
περιοχή κάτω από τα βλέφαρα. Σε περίπτωση που ο ερεθισμός 
αναπτύσσεται και επιμένει,  επισκεφθείτε γιατρό. Σε περίπτωση 
κατάποσης: ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα. Κρατήστε σε 
ηρεμία. Συμβουλευτείτε ένα γιατρό. 
Πληροφορίες για το γιατρό:
Κίνδυνοι: Αυτό το προϊόν περιέχει ένα πυρεθρινοειδές. Η δηλητηρίαση 
από πυρεθρινοειδή δεν πρέπει να συγχέεται με αυτή από καρβαμιδικά ή 
οργανοφωσφορικά.
Θεραπεία: Επιτόπιος χειρισμός: Συστήνεται κατάλληλη υποστηρικτική 
και συμπτωματική θεραπεία όπως αυτή ενδείκνυται από την κατάσταση 
του ασθενή. Έλεγχος των αναπνευστικών και καρδιακών λειτουργιών. Σε 
περίπτωση σπασμών, η χορήγηση βενζοδιαζεπάμης (diazepam) είναι η 
θεραπεία επιλογής.
Αντένδειξη: παράγωγα αδρεναλίνης. Αντένδειξη: ατροπίνη. Δεν 
υπάρχει αντίδοτο.
Η ανάρρωση είναι αυτόματη και χωρίς επακόλουθα.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: Δεv είvαι φυτoτoξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες, 
για τις συvιστώμεvες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής.
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: Όλες οι 
καλλιέργειες: 1.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:
Όλες οι καλλιέργειες: Μη εφαρμόσιμο.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ 
ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: 
Διάρκεια προστασίας: 120 ημέρες.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:
Τα κενά συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση 
της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για διαχείριση επικίνδυνων 
αποβλήτων.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: 
Διατηρείται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, καλά κλειστό, σε χώρο ξηρό, 
δροσερό και καλά αεριζόμενο, χωρίς να εκτίθεται απ’ευθείας στο φως. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: Δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.
ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ: Βλέπε σακούλα εντός κυτίου
ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ: Βλέπε σακούλα εντός κυτίου

Προορίζεται µόνο για επαγγελµατίες χρήστες.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Κάτοχος της άδειας, Υπεύθυνος για την τελική 
διάθεση στην αγορά:  Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ 
Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι. Τηλ: 210 6166000, Fax: 210 6109100
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