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Decis Expert 100 EC
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
Eγγ. σύνθεση: deltamethrin 10% β/ο, Bοηθ. ουσίες: 89,34% β/β

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο
επαφής και στομάχου για την αντιμετώπιση μυζητικών και μασητικών εντόμων.
Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
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

250ml
ΚΙΝΔΥΝΟΣ



ΝΤΕΣΙΣ ΕΞΠΕΡΤ 100 EC
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και 
στομάχου για την αντιμετώπιση μυζητικών και μασητικών εντόμων. Το deltamethrin 
δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων και συγκεκριμένα στις διαύλους των ιόντων 
Na στις προσυναπτικές μεμβράνες των νευρικών κυττάρων.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 
Ψεκασμός φυλλώματος
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: 
Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μέχρι τη μέση με νερό και βάλτε τον αναδευτήρα 
σε λειτουργία. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος και συμπληρώ-
στε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΙ - ΔΟΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ 
ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΜβΑΣΕωΝ (ΗΜΕΡΕΣ):
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: •Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέιπ-φρουτ, Νερα-
τζιά: Αφίδες (Myzus persicae). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. Δόση: 
7,5-12,5 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (7,5-12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). 
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρ. Λεκάνιο (Saissetia oleae), Μύγα της 
Μεσογείου (Ceratitis capitata). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. Δόση: 
12,5 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). Όγκος 
ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρ. 

ΑΚΡΟΔΡΥΑ: •Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Φουντουκιά, Καρυδιά, Καστανιά: Αφίδες 
(Hyalopterus spp.), Καρπόκαψα Καρυδιάς (Laspeyresia pomonella), Καρπόκαψα 
Καστανιάς (Laspeyresia splendana). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών 
με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. Δόση: 7,5 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού 
(10,5-12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 140 λίτρα/στρ. 
Δόση: 12,5 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (10,5-12,5 κ.εκ. σκευάσματος/
στρ.). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρ. Ευρύτομο (Eurytoma plotnicovi). 
Με την έναρξη των πτήσεων των ακμαίων με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. Δόση: 
12,5 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). Όγκος 
ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρ. 
ΜΗΛΟΕΙΔΗ: •Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσμουλιά: Καρπόκαψα (Laspeyresia 
pomonellα), Ψύλλα μηλιάς (Psylla mali), Αφίδες (Aphis pomi, Dysaphis plantaginea). 
Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών.      
Δόση: 7,5-12,5* κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (7,5-12,5 κ.εκ. σκευ-
άσματος/στρ.). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-140 λίτρα/στρ. Φυλλοδέτες 
(Adoxophyes orana, Archips rosanus). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών 
με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. Δόση: 8,75 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. 
υγρού (8,75-12,25 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-140 
λίτρα/στρ. Ψύλλα αχλαδιάς (Psylla pyri). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβο-
λών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. Δόση: 12,5 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. 
υγρού (12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρ.



ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: •Ροδακινιά, Νεκταρινιά, βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, 
βυσσινιά: Φυλλοδέτες (Adoxophyes orana, Archips rosanus), Ανάρσια (Anarsia 
lineatella). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. Δόση: 8,75 κ.εκ. σκευά-
σματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (8,75-12,25 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). Όγκος ψεκα-
στικού υγρού: 100-140 λίτρα/ στρ. Ραγολέτιδα (Rhagoletis cerasi). Ψεκασμός με 
την εμφάνιση των προσβολών. Δόση: 10-12,5 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. 
υγρού (10-17,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-140 
λίτρα/ στρ. Μύγα της Μεσογείου (Ceratitis capitata). Ψεκασμός με την εμφάνιση 
των προσβολών. Δόση: 12,5 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (12,5-17,5 
κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-140 λίτρα/ στρ. Αφίδες 
(Myzus persicae, Myzus cerasi, Hyalopterus pruni), Καρπόκαψα της δαμασκηνιάς 
(Laspeyresia funebrana). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. Δόση: 7,5-
12,5 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (7,5-17,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). 
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-140 λίτρα/στρ. 
•ΑΜΠΕΛΙ**: Ευδεμίδα (Lobesia botrana). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προ-
σβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. Δόση: 12,5 κ.εκ. (1η γενεά), 12,5-17,5 κ.εκ. 
(2η και 3η γενεά) σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (12,5-17,5 κ.εκ. σκευάσματος/
στρ.). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρ. Κοχυλίδα (Clysia ambiguella). Ψε-
κασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. Δόση: 
12,5-17,5 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (12,5-17,5 κ.εκ. σκευάσματος/
στρ.). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρ. Τζιτζικάκια (Empoasca spp.). Ψε-

κασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. Δόση: 
12,5 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). Όγκος 
ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρ.
•ΦΡΑΟΥΛΑ (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου): Αφίδες (Aphis spp.). Ψεκασμός με 
την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. Δόση: 12,5 κ.εκ. 
σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (6,25-12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). Όγκος ψε-
καστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρ. 
•ΕΛΙΑ: Δάκος (Bactrocera oleae). Σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμαίων στις 
παγίδες. Δόση: 12,5 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (12,5-17,5 κ.εκ. σκευ-
άσματος/στρ.). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-140 λίτρα/στρ. Λεκάνιο (Saissetia 
oleae). Με την εμφάνιση των προσβολών. Δόση: 12,5 κ.εκ. σκευάσματος/100 λί-
τρα ψεκ. υγρού (12,5-17,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 
100-140 λίτρα/στρ. Βαμβακάδα (Euphyllura spp.). Με την εμφάνιση των προσβολών. 
Δόση: 7,5-12,5 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (7,5-17,5 κ.εκ. σκευάσμα-
τος/στρ.).Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-140 λίτρα/στρ. Πυρηνοτρήτης (Prays 
oleae). Στην έναρξη της άνθησης (ανθόβια γενεά) και αμέσως μετά την καρπόδεση 
(καρπόβια γενεά) μεταξύ ωοθεσίας και εκκόλαψης των ωών και σύμφωνα με τις 
συλλήψεις των ακμαίων στις φερομονικές παγίδες. Δόση: 7,5 κ.εκ. (ανθόβ. γενεά) 
σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού. 12,5 κ.εκ. (καρπόβ. γενεά) σκευάσματος/100 
λίτρα ψεκ. υγρού.(7,5-17,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 
100-140 λίτρα/στρ.



•Κρεμμύδι, Πράσο, Σκόρδο: Θρίπας (Thrips tabaci), Κοφτοσκούληκα (Agrotis 
spp.). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. 
Δόση: 7,5-12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 40-50 λίτρα/
στρ.
•ΣΟΛΑΝωΔΗ: Τομάτα - Πιπεριά - Μελιτζάνα (Yπαίθρου): Πράσινο σκουλήκι 
(Helicoverpa armigera), Σποντόπτερα (Spodoptera spp.), Δορυφόρος (Leptinotarsa 
decemlineata), Αφίδες (Myzus persicae, Aphis gossypii, Anuraphis cardui, 
Hyperomyzus lactucae). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδια-
στήματα 14 ημερών. Δόση: 12,5 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (7,5-12,5 
κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 60-100 λίτρα/στρ. Βρωμούσα 
(Nezara viridula). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήμα-
τα 14 ημερών. Δόση: 7,5 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (4,5-7,5 κ.εκ.
σκευάσματος/στρ.). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 60-100 λίτρα/στρ. Κοφτοσκούληκα 
(Agrotis spp.). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 
ημερών. Δόση: 7,5-12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 60-
100 λίτρα/στρ. 
•Πιπεριά (Θερμοκηπίου): Πράσινο σκουλήκι (Helicoverpa armigera), Σποντό-
πτερα (Spodoptera spp.), Δορυφόρος (Leptinotarsa decemlineata), Αφίδες (Myzus 
persicae, Aphis gossypii, Anuraphis cardui, Hyperomyzus lactucae). Ψεκασμός με 
την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. Δόση: 12,5 κ.εκ. 
σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (7,5-17,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). Όγκος ψε-

καστικού υγρού: 60-140 λίτρα/στρ. Βρωμούσα (Nezara viridula). Ψεκασμός με την 
εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. Δόση: 7,5 κ.εκ. σκευά-
σματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (4,5-10,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). Όγκος ψεκαστι-
κού υγρού: 60-140 λίτρα/στρ. Αλευρώδης (Trialeurodes vaporariorum). Ψεκασμός 
με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. Δόση: 17,5 κ.εκ. 
σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (10,5-17,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). Όγκος ψε-
καστικού υγρού: 60-100 λίτρα/στρ. 
•ΣΟΛΑΝωΔΗ: Τομάτα, Μελιτζάνα (Θερμοκηπίου): Πράσινο σκουλήκι 
(Helicoverpa armigera), Σποντόπτερα (Spodoptera spp.), Δορυφόρος (Leptinotarsa 
decemlineata), Αφίδες (Myzus persicae, Aphis gossypii, Anuraphis cardui, 
Hyperomyzus lactucae). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδια-
στήματα 7 ημερών. Δόση: 12,5 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (7,5-12,5 
κ.εκ. σκευάσματος/στρ.).Όγκος ψεκαστικού υγρού: 60-100 λίτρα /στρ. Βρωμούσα 
(Nezara viridula). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 
ημερών. Δόση: 7,5 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (4,5-10,5 κ.εκ. σκευά-
σματος/στρ.). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 60-140 λίτρα/στρ. 
• ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ: •Αγγούρι - Αγγουράκι - Κολοκύθι - Πεπόνι - Καρπούζι 
(Υπαίθρου και Θερμοκηπίου): Πράσινο σκουλήκι (Helicoverpa armigera), Σποντό-
πτερα (Spodoptera spp.), Αφίδες (Aphis spp., Hyperomyzus lactucae). Ψεκασμός 
με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. Δόση: 12,5 κ.εκ. 
σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού. (Υπαίθρου: 7,5-12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ., 



Θερμοκηπίου: 7,5-17,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). Όγκος ψεκαστικού υγρού: Υπαί-
θρου: 60-100 λίτρα/στρ., Θερμοκηπίου: 60-140 λίτρα/στρ. 
•Αγγούρι - Αγγουράκι - Κολοκύθι - Πεπόνι - Καρπούζι (Υπαίθρου): Κοφτοσκού-
ληκα (Agrotis spp). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 
7 ημερών. Δόση: 7,5-12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 60-
100 λίτρα/στρ. •Λάχανο (εκτός από το κινέζικο), Κουνουπίδι, Μπρόκολο: Πιερί-
δα (Pieris spp.), Μαμέστρα (Mamestra brassicae), Πλούζια (Plusia gamma), Πράσινο 
σκουλήκι (Helicoverpa armigera), Σποντόπτερα (Spodoptera littoralis), Αφίδες (Myzus 
persicae, Brevicoryne brassicae), Κοφτοσκούληκα (Agrotis spp.). Ψεκασμός με την 
εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. Δόση: 7,5-12,5 κ.εκ. 
σκευάσματος/στρ. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50 λίτρα /στρ. Πλουτέλλα (Plutella 
xylostella). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημε-
ρών. Δόση: 12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50 λίτρα/στρ. 
•Μαρούλι (Υπαίθρου): Πράσινο σκουλήκι (Helicoverpa armigera), Σποντόπτερα 
(Spodoptera exiqua), Άλτης (Chrysodeixis chalcites), Αφίδες (Nasonovia ribis-nigri, 
Hyperomyzus lactucae, Aphis spp.). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με 
μεσοδιαστήματα 7 ημερών. Δόση: 12,5 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού. 
(6,25-12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρ. 
Κοφτοσκούληκα (Agrotis spp.). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με με-
σοδιαστήματα 7 ημερών. Δόση: 7,5-12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.Όγκος ψεκαστι-
κού υγρού: 50-100 λίτρα/στρ.

•Μαϊντανός, Φύλλα σέλινου, Ρόκα: Αφίδες (Aphis spp.), Σποντόπτερα 
(Spodoptera exigua), Μαμέστρα (Mamestra spp.), Άλτης (Chrysodeixis chalcites). 
Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. Δόση: 
12,5 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (8,75 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.). Όγκος 
ψεκαστικού υγρού: 70 λίτρα/στρ. Κοφτοσκούληκα (Agrotis spp.). Ψεκασμός με την 
εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. Δόση: 7,5-12,5 κ.εκ. 
σκευάσματος/στρ. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 70 λίτρα/στρ. 
• ΨΥΧΑΝΘΗ (όσπρια): •Φασόλια, Κουκιά, Φακή, Ρεβίθια: Πράσινο σκουλή-
κι (Helicoverpa armigera), Αφίδες (Myzus persicae, Aphis spp.), Κοφτοσκούληκα 
(Agrotis spp). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 
ημερών. Δόση: 7,5-12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-
100 λίτρα/στρ. 
•Μπιζέλια Φρέσκα (αρακάς): Αφίδα των μπιζελιών (Acyrthosiphon pisum), Σιτό-
να (Sitona spp.). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 
14 ημερών. Δόση: 6,25 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 
λίτρα/στρ. Αφίδα των κουκιών (Aphis fabae), Κάμπια των μπιζελιών (Laspeyresia 
nigricana), Θρίπας (Thrips angusticeps), Κοφτοσκούληκα (Agrotis spp.). Ψεκασμός 
με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. Δόση: 7,5-12,5 
κ.εκ. σκευάσματος/στρ. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρ. •Αγκινάρα: 
Κασσίδα (Cassida spp.). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσο-
διαστήματα 7 ημερών. Δόση: 12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. Όγκος ψεκαστικού 



υγρού: 100 λίτρα/στρ. Προντένια (Spodoptera litura), Αφίδες (Anuraphis cardui, 
Myzus persicae). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 
7 ημερών. Δόση: 7,5-12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 
100 λίτρα/στρ. •Πατάτα: Δορυφόρος (Leptinotarsa decemlineata). Ψεκασμός 
με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. Δόση: 12,5 
κ.εκ. σκευάσματος/στρ. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 60 λίτρα/στρ. Σποντόπτερα 
(Spodoptera littoralis). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδια-
στήματα 14 ημερών. Δόση: 7,5-12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. Όγκος ψεκαστικού 
υγρού: 60 λίτρα/στρ. 
•βαμβάκι: Ρόδινο σκουλήκι (Pectinophora gossypiella), Πράσινο σκουλήκι 
(Helicoverpa armigera). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδια-
στήματα 14 ημερών. Δόση: 12,5-17,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. Όγκος ψεκαστικού 
υγρού: 30-50 λίτρα/στρ. Αλευρώδης (Bemisia tabaci), Τζιτζικάκια (Empoasca spp.). 
Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. Δόση: 
12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.Όγκος ψεκαστικού υγρού: 30-50 λίτρα/στρ. Σποντό-
πτερα (Spodoptera spp.), Αφίδα (Aphis gossypii), Κοφτοσκούληκα (Agrotis spp.). 
Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. Δόση: 
7,5-12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 30-50 λίτρα/στρ. 
•Καπνός: Θρίπας (Thrips tabaci), Κοφτοσκούληκα (Agrotis spp.). Ψεκασμός με την 
εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. Δόση: 7,5-12,5 κ.εκ. σκευ-
άσματος/στρ. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα /στρ. 

•Ζαχαρότευτλα, Παντζάρι: Αφίδες (Aphis fabae, Myzus persicae), Μύγα των τεύτ-
λων (Pegomya spp.), Άλτης (Chaetocnema tibialis), Κοφτοσκούληκα (Agrotis spp.), 
Σποντόπτερα (Spodoptera spp.). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. 
Δόση: 7,5-12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50 λίτρα/στρ. 
Κασσίδα (Cassida nebulosa). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών. Δόση: 
12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50 λίτρα/στρ. 
•Αραβόσιτος ***: Πυραλίδα (Ostrinia nubilalis), Σεζάμια (Sesamia nonagrioides), 
Κοφτοσκούληκα (Agrotis spp.), Σποντόπτερα (Spodoptera spp.), Πράσινο σκουλήκι 
(Helicoverpa armigera), Αφίδες (Rhopalosiphum padi, Sitobion avenae). Ψεκασμός 
με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 14-21 ημερών. Δόση: 7,5-
12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 60 λίτρα/στρ. Diabrotica 
virgifera. Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7-14 ημε-
ρών. Δόση: 12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 60 λίτρα/στρ. 
ΣΙΤΗΡΑ: •Σιτάρι, Κριθάρι, βρώμη, Σίκαλη: Αφίδες (Rhopalosiphum padi, 
Sitobion avenae), Κοφτοσκούληκα (Agrotis spp.). Ψεκασμός με την εμφάνιση των 
προσβολών. Δόση: 7,5-12,5 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 
40-60 λίτρα/στρ. 
•Μηδική: Αφίδα των μπιζελιών (Acyrthosiphon pisum), Σκαθάρι των μπιζελιών 
(Apion pisi), Φυτονόμος (Hypera postica). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβο-
λών με μεσοδιαστήματα 14 ημερών. Δόση: 6,25 κ.εκ. σκευάσματος/στρ. Όγκος 
ψεκαστικού υγρού: 40 λίτρα/στρ. 



ΚΑΛΛωΠΙΣΤΙΚΑ (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου): Αφίδες (Myzus spp.), Θρίπες 
(Thrips tabaci). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 
7 ημερών. Δόση: 12,5 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (6,25-12,5 
κ.εκ. σκευάσματος/στρ.) Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα /στρ. Αλευρώ-
δης (Trialeurodes vaporariorum). Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών με 
μεσοδιαστήματα 7 ημερών. Δόση: 17,5 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού 
υγρού (12,25 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.) Όγκος ψεκαστικού υγρού: 70 λίτρα /στρ. 
Φυλλοδέτες (Archips spp., Adoxophyes spp., Pandemis spp.). Ψεκασμός με την 
εμφάνιση των προσβολών με μεσοδιαστήματα 7 ημερών. Δόση: 8,75 κ.εκ. σκευ-
άσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (4,375-8,75 κ.εκ. σκευάσματος/στρ.) Όγκος 
ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα /στρ.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
*ΠΡΟΣΟΧΗ: Στα μηλοειδή η δόση των 12,5 κ.εκ. σκευάσματος/hl πρέπει να χρη-
σιμοποιείται πάντα με τον μικρό όγκο ψεκαστικού υγρού (100 lt/στρέμμα) έτσι ώστε 
η τελική δόση του σκευάσματος να μην ξεπερνάει τα 12,5 κ.εκ. σκευάσματος στο 
στρέμμα.  **Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων στα οποία έχει γίνει χρήση 
με το φυτοπροστατευτικό προϊόν. ***Η εφαρμογή του DECIS EXPERT 100 EC στο 
καλαμπόκι οδηγεί στη μείωση των επιπέδων των μυκοτοξινών, ως αποτέλεσμα της 
επιτυχούς αντιμετώπισης των εντόμων Ostrinia spp. και Sesamia spp.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕωΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟϋΓΕΙΑΣ Η ΠΕΡΙβΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ 
ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΝΑ ΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΕΙ:
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:
• Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να πε-

ριορίζεται ο πληθυσμός των εντόμων και να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών 
στις απολύτως απαραίτητες για αποτελεσματικό έλεγχο. 

• Εφαρμογές μόνο όταν είναι απαραίτητο με βάση τα πιθανά υφιστάμενα όρια οι-
κονομικής ζημιάς.

• Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο 
ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με 
το ψεκαστικό υγρό.

• Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές με DECIS. Το σκεύασμα να εφαρμόζε-
ται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης. 

• Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εχθρών/στόχων με 
τη γρήγορη μέθοδο της αντικειμενοφόρου πλάκας, ειδικό σύστημα μικροδοκιμής, 
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.



ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓωΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: 
• ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέιπ-φρουτ, Νε-
ρατζιά), ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, βερικοκιά, Δαμασκηνιά, 
Κερασιά, βυσσινιά), Ελιά, Ζαχαρότευτλα, Παντζάρι, ΣΙΤΗΡΑ (Σιτάρι, Κριθάρι, 
βρώμη, Σίκαλη): 1. 
• ΑΚΡΟΔΡΥΑ: (Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Φουντουκιά, Καρυδιά, Καστανιά), ΜΗ-
ΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσμουλιά), Λάχανο (εκτός από το 
κινέζικο), Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Μαϊντανός, Φύλλα σέλινου, Ρόκα, ΨΥΧΑΝ-
ΘΗ (όσπρια): Φασόλια, Κουκιά, Φακή, Ρεβίθια, Μπιζέλια Φρέσκα (αρακάς), 
βαμβάκι, Μηδική: 2. 
•Αμπέλι, Φράουλα (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου), Κρεμμύδι, Πράσο, Σκόρδο, 
ΣΟΛΑΝωΔΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα), ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ 
Υπαίθρου και Θερμοκηπίου (Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπού-
ζι), Μαρούλι (Υπαίθρου), Αγκινάρα, Πατάτα, Καπνός, Αραβόσιτος, Καλλωπι-
στικά (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου): 3 . 
ΣΟΛΑΝωΔΗ: Θερμοκηπίου (Πιπεριά, Τομάτα, Μελιτζάνα): 4.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜβΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: 
•βαμβάκι, Ζαχαρότευτλα, Παντζάρι, Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέ-
ιπ-φρουτ, Νερατζιά, Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Φουντουκιά, Καρυδιά, Καστανιά, 
Αραβόσιτος, Σιτάρι, Κριθάρι, βρώμη, Σίκαλη: 30 ημέρες 
•Μηδική: 14 ημέρες 

•Αμπέλι, Ελιά, Πατάτα, Κρεμμύδι, Πράσο, Σκόρδο, Λάχανο (εκτός από το κινέζι-
κο), Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Μπιζέλια, Καπνός, Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μου-
σμουλιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, βυσσινιά, 
Φύλλα Σέλινου, Μαϊντανός, Φασόλια, Φακή, Κουκιά, Ρεβίθια, Μπιζέλια: 7 ημέρες 
•Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Μαρούλι, Φράουλα, Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκύ-
θι, Πεπόνι, Καρπούζι, Ρόκα, Αγκινάρα: 3 ημέρες.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον χρησιμοποι-
είται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟϊ-
ΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος να 
γίνεται σε υψικαμίνους που διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή κα-
ταστροφή του. Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα 
με κατάλληλο μηχανισμό (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) 
και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή σχίσιμο, για τη 
διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτη-
ση ενέργειας.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: 
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.
ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ , ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΗΜ. ΛΗΞΗΣ: Βλέπε συσκευασία.



ΔΗΛωΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ: • Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. • Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. • Μπορεί να προκαλέσει θάνατο 
σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. • Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. • Επιβλαβές σε περίπτω-
ση εισπνοής. • Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. • Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. • Παρατεταμένη 
έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επι-
πτώσεις. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΔΗΛωΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: •Φυλάσσεται κλειδωμένο. • Μακριά από παιδιά. •Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζω-
οτροφές. •Γείωση/ισοδυναμική σύνδεση του περιέκτη και του εξοπλισμού δέκτη. • Μην αναπνέετε 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 φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.  
• Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμένουν στις κυψέλες τους για μια μέρα εξασφαλίζοντας τροφή και νερό εντός της 
κυψέλης ή να απομακρυνθούν οι κυψέλες. • Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.• Για να προστατέψετε τους 
υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 30 μέτρων από σώματα επιφανειακών υδάτων για τις δενδρώ-
δεις καλλιέργειες και την καλλιέργεια της ελιάς, 20 μέτρων για την καλλιέργεια αμπελιού και 10 μέτρων για τα λαχανικά και τις λοιπές 
καλλιέργειες στον αγρό.• Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα αρθρόποδα να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων 
από τη μη γεωργική γη. • Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμο-
ποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας. Απομακρύνετε ή καλύψτε (εξασφαλίζοντας 
τροφή και νερό εντός της κυψέλης) τις κυψέλες κατά τη χρήση του προϊόντος και επί μία ημέρα μετά τη χρήση. Απομακρύνετε ή/και 
καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν από την ανθοφορία. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν γύρη. 
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤωΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε αμέσως γιατρό και δείξτε αυτό το δοχείο 
ή την ετικέτα του. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤωΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί 
επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤωΣΗ έκθεσης ή αδιαθεσίας: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕωΝ ή ένα γιατρό.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



ΠΡωΤΕΣ βΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: 
Πρώτες βοήθειες: Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης του ανθρώπου από ατύχημα: Μεταφέρετε τον πάσχοντα σε καθαρό αέρα. Εάν τα 
συμπτώματα δεν υποχωρήσουν, καλέστε γιατρό (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό). Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα που έχουν βραχεί με το 
σκεύασμα. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι και ζητήστε ιατρική συμβουλή. 
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤωΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε αμέσως γιατρό και δείξτε αυτό το δοχείο ή 
την ετικέτα του. 
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤωΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε 
τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤωΣΗ έκθεσης ή αδιαθεσίας: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕωΝ ή ένα γιατρό.
Για το γιατρό: Συμπτώματα: ακαμψία, υπνηλία, δυσκολία συντονισμού κινήσεων, σπασμοί, τοπική υπερευαισθησία. Ακολουθήστε 
συμπτωματική θεραπεία. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Σε περίπτωση κατάποσης μεγάλης ποσότητας του σκευάσματος συστήνεται πλύση 
στομάχου και χορήγηση ενεργού άνθρακα και συγχρόνως προστασία των αναπνευστικών οργάνων.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕωΝ : 210-7793777



Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Τομέας Επιστήμης Γεωργίας
Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι
Tηλ: 210 6166000
Fax: 210 6109100
www.cropscience.bayer.gr
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Aρ. Έγκρ. Kυκλ. Y.A.A.T.: 
14345/17-2-2010

Decis Expert 100 EC
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
Eγγ. σύνθεση: deltamethrin 10% β/ο, Bοηθ. ουσίες: 89,34% β/β

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο
επαφής και στομάχου για την αντιμετώπιση μυζητικών και μασητικών εντόμων.
Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
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

250ml
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
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