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ΣYNΘΕΣΗ:

Phosmet (φοσμέτ) 50 % (β/β)
Βοηθητικές ουσίες 47.37 % (β/β)

ΣYNΘΕΣΗ:

Phosmet (φοσμέτ) 50 % (β/β)
Βοηθητικές ουσίες 47.37 % (β/β)

EN
TO
M
OK
TO
N
O

EN
TO
M
OK
TO
N
O

600gr600gr
Περιεχόμενο: 600 gr

Αρ. Άδειας Διάθεσης 
στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 
14526/30-6-2015
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Κάτοχος της άδειας: SIPCAM INAGRA SA,
Calle Prof. Beltran Banguena, 5, Valencia, Ισπανία

Υπεύθυνος επικοινωνίας και διάθεσης στην αγορά: 
ΣΙΠΚΑΜ ΕΛΛΑΣ Μ. ΕΠΕ
Βασιλέως Κωνσταντίνου 32, 19400 Κορωπί,
Τηλ.: 210 5223 834, Fax: 210 5223 139
E-mail: info@sipcam.gr
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ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

 Μην αναπνέετε σκόνη / σταγονίδια / εκνε-
φώματα. Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. Μην 
τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προ-
ϊόν. Φοράτε κατάλληλα γάντια και μέσα ατομικής προστασί-
ας της αναπνοής κατά την ανάμιξη / φόρτωση και προστα-
τευτική ολόσωμη φόρμα και ανθεκτικά υποδήματα κατά την 
εφαρμογή. 

 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 
∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Ξεπλύνετε το στόμα. Καλέ-
στε το ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθαν-
θείτε αδιαθεσία. Ξεπλύ-
νετε με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί 
επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. 

 Ξεπλύνετε με άφθονο νερό και σα-
πούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβου-
λή.  Μεταφέρετε τον παθόντα στον 
καθαρό αέρα. 

 Περιέχει phosmet, αναστολέα της χοληνεστερά-
σης. Εάν εμφανιστούν συμπτώματα, χορηγήστε θειϊκό άλας 
ατροπίνης σε μεγάλες δόσεις, 2 έως 4 mg ενδοφλεβίως ή εν-
δομυϊκά το συντομότερο δυνατόν. Επαναλάβετε ανά 5 έως 10 
λεπτά, έως ότου εμφανιστούν ενδείξεις ατροπινισμού και δι-
ατηρήστε πλήρη ατροπινισμό μέχρις ότου μεταβολισθεί όλο 
το οργανοσφωσφορικό. Συνιστάται η χορήγηση Obidoxime 
chloride (Toxogonin) εναλλακτικά με pralidoxime-2 chloride 
(2-Pam) ως προσθήκη, αλλά όχι σαν υποκατάστατο του θει-
ϊκού άλατος ατροπίνης. Η θεραπεία με oxime πρέπει να δια-
τηρηθεί σε όλη τη διάρκεια χορήγησης θειϊκού άλατος ατρο-
πίνης.

Μύγα Μεσογείου (Ceratitis capitata). ∆όση: 100 
γρ./στρέμμα ή 50 γρ./100 λίτρα ψεκ.υγρού. ‘Ογκος ψεκ υγρού: 
200 λίτρα στρέμμα. Ψεκασμός με την εμφάνιση της προσβολής 
από το στάδιο που οι καρποί έχουν το 90% του τελικού μεγέθους, 
έως την ωρίμανση. Mέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική 
περίοδο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών:  1.

Καρπόκαψα (Cydia 
pomonella). ∆όση: 150 γρ./στρέμμα ή 150 γρ./100 λίτρα ψεκ.
υγρού. ‘Ογκος ψεκ υγρού: 100 λίτρα στρέμμα. Ψεκασμοί με την 
εμφάνιση της προσβολής από την πτώση των πετάλων έως την 
ωρίμανση. Mέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίο-
δο/Μεσοδιάστημα εφαρμογών:  2/20.

Μύγα Μεσογείου (Ceratitis capitata) 
Καρπόκαψα (Cydia molesta) Ανάρσια (Anarsia lineatella). ∆όση: 
150γρ./στρέμμα ή 150 γρ./100 λίτρα ψεκ.υγρού. ‘Ογκος ψεκ 
υγρού: 100 λίτρα στρέμμα. Ψεκασμοί με την εμφάνιση της προ-
σβολής από το στάδιο μικρών καρπών έως την αλλαγή χρώματος 
καρπών. Mέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο/
Μεσοδιάστημα εφαρμογών:  2/10.

Πυρηνοτρήτης (Prays oleae) ∆άκος (Dacus oleae). ∆όση: 150 
γρ./στρέμμα ή 75 γρ./100 λίτρα ψεκ.υγρού. ‘Ογκος ψεκ υγρού: 
200 λίτρα στρέμμα. Ψεκασμοί καλύψεως με την εμφάνιση της 
προσβολής από την άνθης έως την ωρίμανση των καρπών. 
Mέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο/
Μεσοδιάστημα εφαρμογών:  2/10.

1. Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται προγράμματα γεωργικών 
προειδοποιήσεων, να ακολουθούνται οι οδηγίες των δελτίων 
γεωργικών προειδοποιήσεων.
2. Στην ποικιλία της Καλαμών της ελιάς να προηγείται δοκιμαστική 
εφαρμογή. 

 Ψεκασμός φυλλώματος.

 Γεμίστε το δοχείο 
του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Αραιώστε 
τη συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα 
νερού και προσθέστε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. 
Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση 
μέχρι το τέλος του ψεκασμού.

 Αμέσως μετά τον ψεκασμό είναι 
απαραίτητος ο σχολαστικός καθαρισμός ψεκαστήρα. Αδειά-
στε τελειώς το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα 
εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη 
συνέχεια ξεπλύνετε δύο (2) φορές με καθαρό νερό. Ο τελικός κα-
θαρισμός να γίνεται με διάλυμα σόδας ή απορρυπαντικό.

 Τα κενά δοχεία συσκευασίας, αφού καταστραφούν 
προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω 
χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή 
ανάκτηση ενέργειας. 

 Για την αποφυγή 
εμφάνισης ανθεκτικότητας, συνιστάται η εναλλαγή του σκευά-
σματος με εντομοκτόνα με διαφορετικό μηχανισμό δράσης. Να 
διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών ώστε να 
εντοπιστεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

 Να αποφεύγεται η 
επανείσοδος των ανθρώπων μέχρι να στεγνώσει το ψεκαστικό 
υγρό (24 ώρες).

∆εν παρουσιάζει 
φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις ελλη-
νικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

 ∆εν συνδυάζεται με αλκαλικά σκευάσματα.

 Να αποθηκεύεται στην αρχική του συσκευασία σε μέρος 
δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, σε θερμοκρασία <40 οC. Στις 
συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) τουλάχιστον χρό-
νια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

  (Γκρέιπ 
φρούτ, Λεμονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά), Ροδακινιά, Νεκταρινιά: 

, Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Αχλαδομηλιά: , 
.

- Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

- Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσε-
τε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων από τα επιφα-
νειακά ύδατα σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης 
της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 95%.

- Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους να αφήσετε 
μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη καλλιεργού-
μενη γη.

- Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες 
και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε 
καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθο-
φορίας των ζιζανίων. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την 
περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. Απομακρύνετε ή και κατα-
στρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους.

- Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και 
το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.


