
ABEDIN 1.8 EC
Abamectin 1,8%

Εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο 
στομάχου και επαφής 

Προκαλεί παράλυση στα έντομα με αποτέλεσμα 
τον θάνατό τους από ασιτία

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
Eγγυημένη Σύνθεση: 
Abamectin:                        1,8% β/ο 
βοηθητικές ουσίες:       97,96% β/β 
(περιέχει Cyclohexanol)

Αριθμός Άδειας Διάθεσης 
στην Αγορά (Α.Α.Δ.Α.): 

14803 / 20.05.2022 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
250 ml

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς και τους οργανισμούς μη στόχους να 
εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα προστασίας: - Για τις εφαρμογές σε φυλλώδεις καλλιέρ γειες και 
κηπευτικά, να αφήνετε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων. - Για τις εφαρ μογές σε αμπέλι 
να αφήνετε αψέκαστη ζώνη 10 μέτρων ή εναλλακτικά αψέκαστη ζώνη 3 μέτρων σε συνδυασμό με 
ακροφύσια μείωσης της διασποράς κατά 90%. - Για τις εφαρμογές στα εσπεριδοειδή να αφήνετε 
20 μέτρων ή εναλλακτικά αψέκαστη ζώνη 10 μέ τρων σε συν δυασμό με ακροφύσια μείωσης της 
διασποράς κατά 75%. - Για τις εφαρμογές στις λοιπές καλλιέργειες, να αφήνετε μίαν αψέκαστη 
ζώνη προστασίας 30 μέτρων ή εναλλα κτικά αψέκαστη ζώνη 15 μέτρων σε συνδυασμό με ακροφύσια 
μείωσης της διασποράς κατά 90%. Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους να εφαρ-
μόζονται τα ακόλουθα μέτρα προστα σίας: - Για τις εφαρμογές σε δενδρώδεις καλλιέργειες να 
αφήνετε μίαν αψέκαστη ζώνη 10 μέτρων σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης της διασποράς 
κατά 50%. - Για τις εφαρμογές σε φυλ λώδεις καλλιέργειες και κηπευτικά να αφήνετε μια αψέκαστη 
ζώνη 5 μέτρων από ακαλλιέργητες εκτάσεις. Πιθανώς επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προ-
στατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες 
κατά την ανθοφορία τους ή κατά την περίοδο ανθοφορίας των ζιζανίων. Μην χρησιμοποιείτε το 
προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. Για την προστασία των μελισσών θα πρέπει οι 
μελισσοκόμοι της περιοχής να ενημερωθούν ώστε τα μελίσσια να απομακρυνθούν από την περιοχή 
για τουλάχιστον: • 39 ώρες από την ώρα εφαρμογής στις καλλιέργειες εσπεριδοειδών, • 43 ώρες 
από την ώρα εφαρμογής στις καλλιέργειες τομάτας υπαίθρου, • 96 ώρες από την ώρα εφαρμογής 
στις καλλιέργειες θερμοκηπίου για εξαπόλυση βομβίνων/ μελισσών στα θερμοκήπια. 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν 
χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Μην αναπνέετε σταγονίδια. • Πλένετε το δέρμα σχολαστικά μετά τον 
χειρισμό. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας 
για τα μάτια / πρόσωπο.  
Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία, μπότες και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και τον 
ψεκασμό. Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την επανείσοδο στην καλλιέργεια πριν στεγνώσει 
το ψεκαστικό υγρό. Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. 
Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μη πλένετε τον εξοπλισμό εφαρ-
μογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. 

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: 

ΠΕΡΙΒOΙΑΣ 6 • 145 64 ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ  
ΤΗΛ. 210 62 52 600 • www.phytorgan.gr

• Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. • Προκαλεί σο-
βαρό οφθαλμικό ερεθισμό. • Μπορεί να προκαλέσει 
ερεθισμό στην αναπνοή. • Μπορεί να προκαλέσει βλά-
βες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανει-
λημμένη έκθεση. Περιέχει abamectin και Cyclohexa-
nol. • 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. ΠΡΟΣΟΧΗ
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Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας 

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΟΙΞΤΕ ΕΔΩ 

 
Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια του-
λάχιστον, εάν διατηρηθεί στην αρχική του κλειστή συσκευασία μακριά από φωτιά ή άλλες πηγές θερμότητας σε ξηρό, 
δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. HMEP. ΠAPAΣKEYHΣ / APIΘ. ΠAPTIΔAΣ: βλέπε συσκευασία 

Κάτοχος της άδειας:  
Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη AEBE, Λ. Ανθούσας, Τ.Κ. 153 49 Ανθούσα Αττικής



Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος. 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού/διαλύματος εφαρμογής: Γεμίστε το δοχείο του 
ψεκαστικού με τη μισή ποσότητα νερού και προσθέστε την απαραίτητη ποσότητα σκευάσματος 
και όπου συνιστάται λαδιού ανακατεύοντας. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό ανακατεύοντας. 
Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε 
ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα 
του ψεκαστικού τρεις (3) φορές με καθαρό νερό. 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊό ντος και της συ-
σκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά 
του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγου-
μένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, 
για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 
Συνδυαστικότητα: — 
Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Το σκεύασμα δεν θα πρέπει να χρησιμοποι-
είται σε εδώδιμες καλλιέργειες θερμοκηπίου κατά τους χειμερινούς μήνες (Νοέμβριο - Φε-
βρουάριο), εξαιρούνται οι καλλιέργειες της τομάτας και της μελιτζάνας.  
Διαχείριση ανθεκτικότητας. Το σκεύασμα περιέχει τη δ.ο. abamectin, που ανήκει στην ομάδα 
6 κατά IRAC. Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται εναλλαγή με εντομοκτόνα 
από άλλες ομάδες με διαφορετικό τρόπο δράσης. 
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή 
των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Όταν έχει στεγνώσει 
το ψεκαστικό υγρό τελείως πάνω στα φυτά. 
Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες και στις συνιστώμενες δό-

σεις εφαρμογής. Στην αχλαδιά να αποφεύγεται ο συνδυασμός Abedin - λάδι, 14 ημέρες πριν ή μετά 
την εφαρμογή του μυκητοκτόνου Captan. 
 ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ (Καλλιέργειες-Στόχος-Δόσεις-Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ-

λιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα εφαρμογών) [A: αγρού, Θ: θερμοκηπίου]. 
Καλλωπιστικά θερμοκηπίου (φυτά-βολβοί και βολβώδη ανθικά φυτά-δένδρα θάμνοι 
και φυτώρια δασικών δένδρων). Για Τετράνυχο, Λυριόμυζα, Θρίπα, Ψύλλα. Δόση: 100 
κ.εκ./στρ. (max) (75-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Όγκος ψεκ. υγρού: 100 λιτ./στρ. Ψεκασμός 
φυλλώματος με την έναρξη των προσβολών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική πε-
ρίοδο: Μέχρι 4 εφαρμογές με 7 ημέρες μεσοδιάστημα. 
Mηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά. Για Ψύλλα, Φυλλορύκτες, Θρίπα, Τετράνυχο, Πανόνυγχο. Δόση: 
112,5  κ.εκ./στρ. (max) (75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Όγκος ψεκ. υγρού: 100-150 λιτ./στρ. 
Ψεκασμός φυλλώματος πριν την εκκόλαψη των αυγών, σε μίγμα με παραφινικό λάδι 0,25-0,3% ή 
άλλο προσκολλητικό. Πριν την ανθοφορία ή μετά την ανθοφορία. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών 
ανά καλλιεργητική περίοδο: Μέχρι 2 εφαρμογές με 7 ημέρες μεσοδιάστημα. 
Ροδακινιά, Βερικοκιά. Για Ψύλλα, Θρίπα, Τετράνυχο, Πανόνυγχο. Δόση: 100  κ.εκ./στρ. (max) 
(75-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Όγκος ψεκ. υγρού: 100 λιτ./στρ. Ψεκασμός φυλλώματος 
πριν την εκκόλαψη των αυγών, σε μίγμα με παραφινικό λάδι 0,25-0,3% ή άλλο προσκολλητικό. 
Από το τέλος της ανθοφορίας έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών 
ανά καλλιεργητική περίοδο: Μέχρι 2 εφαρμογές με 14 ημέρες μεσοδιάστημα. 
Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά). Για Φυλλοκνίστη. Δόση: 60  κ.εκ./στρ. 
(max) (40 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Για Πανόνυγχο, Τετράνυχο. Δόση: 112,5  κ.εκ./στρ. (max) 
(75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Όγκος ψεκ. υγρού: 100-150 λιτ./στρ. Ψεκασμός φυλλώματος 
με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων ή με την εμφάνιση των ακάρεων στους νεαρούς βλα-
στούς σε μίγμα με παραφινικό λάδι 0,25-0,3% ή άλλο μη ιοντικό προσκολλητικό. Από την εμφάνιση 

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ. Γενικά: Να έχετε διαθέσιμη τη συσκευασία, 
την ετικέτα ή το MSDS του προϊόντος σε περίπτωση που απευθυνθείτε για βοήθεια 
στο γιατρό ή στο Κέντρο Δηλητηριάσεων. Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό 
εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. 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. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός 
ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Σε περί πτωση κατάποσης: 
Μην προκαλέσετε εμετό. Καλέστε γιατρό και δείξτε του την ετικέτα. Σε περίπτωση 
επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και ξεπλύνετε καλά τα 
προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό. Αν ο ερεθισμός επιμείνει καλέστε 
γιατρό. Πλύ νε τε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙ-
ΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να 
ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗ-
ΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει 
γνωστό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία. Να απο φεύγεται η 
χορήγηση βαρβιτουρικών, βενζοδιαζεπινών και βαλπροικού οξέος. Σε περίπτωση 
κατάποσης, να χορηγηθούν 2-3 ποτήρια νερό και να προκληθεί εμετός, μόνο εάν 
ο παθών έχει τις αισθήσεις του, με ερεθισμό του φάρυγγα.  
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

UFI : D8W0-TCPK-U009-H22F



των κορυφών των νέων πράσινων φύλλων έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (δεν θα πρέπει 
να εφαρμόζεται κατά την ανθοφορία). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 
Μέχρι 3 εφαρμογές με 10 ημέρες μεσοδιάστημα. 
Αμπέλι. Για Άκαρι της αμπέλου, Τετράνυχο. Δόση: 75  κ.εκ./στρ. (max) (50-75 κ.εκ./100 λίτρα 
ψεκ. υγρού). Όγκος ψεκ. υγρού: 50-100 λιτ./στρ. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της 
προσβολής. Οι μεγάλες δόσεις να εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση μεγάλων πληθυσμών. Από 
την εμφάνιση του 3ου φύλλου έως το κλείσιμο του τσαμπιού (δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά 
την ανθοφορία). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Μέχρι 2 εφαρμογές 
με 14-21 ημέρες μεσοδιάστημα. 
Toμάτα (Α/Θ). Για Τετράνυχο, Λυριόμυζα, Θρίπα. Δόση: 120  κ.εκ./στρ. (max) (80-100 
κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Όγκος ψεκ. υγρού: 50-120 λιτ./στρ. Ψεκασμός φυλλώματος με 
την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 2ου πραγματικού φύλλου στον 
κύριο βλαστό έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά την αν-
θοφορία). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργ. περίοδο: Μέχρι 4 εφαρμογές με 7 ημέρες 
μεσοδιάστημα. 
Μελιτζάνα (Α/Θ). Για Τετράνυχο, Λυριόμυζα, Θρίπα. Δόση: 120  κ.εκ./στρ. (max) (80-100 
κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Όγκος ψεκ. υγρού: 50-120 λιτ./στρ. Ψεκασμός φυλλώματος με 
την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 2ου πραγματικού φύλλου στον 
κύριο βλαστό έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά την αν-
θοφορία). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Θερμοκηπίου: Μέχρι 4 εφαρ-
μογές με 7 ημέρες μεσοδιάστημα. Aγρού: Μέχρι 3 εφαρμογές με 7 ημέρες μεσοδιάστημα. 
Πιπεριά (Α/Θ). Για Τετράνυχο, Λυριόμυζα, Θρίπα. Δόση: 120  κ.εκ./στρ. (max) (80-100 
κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Όγκος ψεκ. υγρού: 50-120 λιτ./στρ. Ψεκασμός φυλλώματος με 
την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 2ου πραγματικού φύλλου στον 
κύριο βλαστό έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά την αν-

θοφορία). Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλλιεργητική πε ρίοδο: Θερμοκηπίου: Μέχρι 4 εφαρ-
μογές με 7 ημέρες μεσοδιάστημα. Aγρού: Μέχρι 3 εφαρμογές με 7 ημέρες μεσοδιάστημα. 
Aγγούρι (Θ), Κολοκύθι (Θ). Για Τετράνυχο, Λυριόμυζα, Θρίπα. Δόση: 120  κ.εκ./στρ. (max) 
(80-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Όγκος ψεκ. υγρού: 50-120 λιτ./στρ. Ψεκασμός φυλλώ-
ματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και των πρώτων ακαρέων. Από την εμφάνιση 
των κοτυληδόνων έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ-
λιεργητική περίοδο: Μέχρι 4 εφαρμογές με 7 ημέρες μεσοδιάστημα. 
Πεπόνι (Α), Καρπούζι (Α). Για Τετράνυχο. Δόση: 120  κ.εκ./στρ. (max) (80-100 κ.εκ./100 λίτρα 
ψεκ. υγρού). Όγκος ψεκ. υγρού: 50-120 λιτ./στρ. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των 
πρώτων συμπτωμάτων και των πρώτων ακαρέων. Από την εμφάνιση των κοτυληδόνων έως την 
πλήρη ωρίμανση των καρπών (δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά την ανθοφορία). Μέγιστος 
αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Μέχρι 3 εφαρμογές με 7 ημέρες μεσοδιάστημα. 
Πεπόνι (Θ), Καρπούζι (Θ). Για Τετράνυχο, Λυριόμυζα, Θρίπα. Δόση: 120  κ.εκ./στρ. (max) 
(80-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Όγκος ψεκ. υγρού: 50-120 λιτ./στρ. Ψεκασμός φυλλώματος 
με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και των πρώτων ακαρέων. Από την εμφάνιση των κο-
τυληδόνων έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργη-
τική περίοδο: Μέχρι 3 εφαρμογές με 7 ημέρες μεσοδιάστημα. 
Μαρούλι (Θ). Για Θρίπα. Δόση: 50  κ.εκ./στρ. (max) (75-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Όγκος 
ψεκ. υγρού: 50 λιτ./στρ. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και 
των πρώτων ακάρεων. Από την εμφάνιση του 2ου φύλλου έως τη συγκομιδή. Μέγιστος αριθμός 
εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Μέχρι 4 εφαρμογές με 7 ημέρες μεσοδιάστημα. 
Μαϊντανός (Θ). Για Θρίπα. Δόση: 50  κ.εκ./στρ. (max) (75-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). 
Όγκος ψεκ. υγρού: 50 λιτ./στρ. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτω-
μάτων και των πρώτων ακάρεων. Από την εμφάνιση του 2ου φύλλου έως την εμφάνιση των πρώ-
των ανθέων (παραμένουν κλειστά). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 

Μέχρι 4 εφαρμογές με 7 ημέρες μεσοδιάστημα. 
Άνηθος (Θ). Για Θρίπα. Δόση: 50  κ.εκ./στρ. (max) (75-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Όγκος 
ψεκ. υγρού: 50 λιτ./στρ. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων 
και των πρώτων ακάρεων. Από την εμφάνιση του 2ου φύλλου έως την εμφάνιση των πρώτων αν-
θέων (παραμένουν κλειστά). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Μέχρι 
4 εφαρμογές με 7 ημέρες μεσοδιάστημα. 
Δαμασκηνιά. Για Τετράνυχο, Πανόνυγχο. Δόση: 100  κ.εκ./στρ. (max) (75-100 κ.εκ./100 λίτρα 
ψεκ. υγρού). Όγκος ψεκ. υγρού: 100 λιτ./στρ. Ψεκασμός φυλλώματος πριν την εκκόλαψη των 
αυγών, σε μίγμα με παραφινικό λάδι 0,25-0,3% ή άλλο προσκολλητικό. Από το τέλος της ανθο-
φορίας έως το στάδιο που οι καρποί έχουν αποκτήσει το 50% του τελικού τους μεγέθους. Μέγιστος 
αριθ. εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Μέχρι 1 εφαρμογή. 
Καρυδιά. Για Τετράνυχο, Πανόνυγχο. Δόση: 75  κ.εκ./στρ. (max) (75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. 
υγρού). Όγκος ψεκ. υγρού: 100 λιτ./στρ. Ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής 
(πριν την ανθοφορία ή μετά την ανθοφορία. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική 
περίοδο: Μέχρι 1 εφαρμογή. 
Παρατηρήσεις:  1. Οι μεγάλες δόσεις να εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση μεγάλων πληθυ-
σμών. 2. Η χρήση στα Ροδάκινα περιλαμβάνει και η Νεκταρινιά (PRNPN).    
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται 
για μετασυλλεκτικές χρήσεις: Καρύδια: 60 ημέρες. Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδώνια, Αμπέλι, Δα-
μασκηνιά: 28 ημέρες. Ροδακινιά, Νεκταρίνια, Βερικοκιά, Μαρούλι (Θ), Μαϊντανός (Θ), Άνηθος 
(Θ): 14 ημέρες. Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά:  10 ημέρες. Τομάτα (Υ+Θ), Μελιτζάνα 
(Υ+Θ), Αγγούρι (Θ), Κολοκύθι (Θ), Πιπεριά (Υ+Θ), Πεπόνι (Υ+Θ), Καρπούζι (Υ+Θ): 3 ημέρες. 
Καλλωπιστικά θερμοκηπίου (φυτά, βολβοί και βολβώδη ανθικά φυτά, δένδρα, θάμνοι και φυ-
τώρια δασικών δένδρων): Δεν ορίζεται.


