
Για χρήση σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες, απομακρύνατε τις κυψέλες των επικονιαστών κατά την 
εφαρμογή και επαναφέρατε μετά από 3 ημέρες.
Απαγορεύεται η εφαρμογή του σε κατοικημένες περιοχές ή σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από 
αυτές.
Πολύ τοξικό για τις μέλισσες. Να μην χρησιμοποιείται όταν οι μέλισσες είναι σε φάση κινητικότητας. 
Για την προστασία των εντόμων επικονιαστών μην ψεκάζετε κατά την ανθοφορία ή την προάνθηση (3 
μέρες πριν τουλάχιστον).
Μη ψεκάζετε όταν υπάρχουν ανθισμένα ζιζάνια ή καταστρέψτε τα πριν την ανθοφορία.
Επικίνδυνο για τα παραγωγικά ζώα, τα άγρια ζώα και τα πουλιά.
Μην υπερβαίνετε τις δόσεις κατ’ έτος ανεξάρτητα της χρησιμοποιούμενης μορφής σκευάσματος Methomyl.
Δεν απαιτείται επανάληψη του ψεκασμού αν έχουν περάσει 2 ώρες από την βροχή.

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ / ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: ΒΛΕΠΕ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
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Αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 2
Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 14 ημέρες
Όγκος ψεκ. υγρού: 50-100 λίτρα / στρέμμα

Πιπεριά (αγρού και θερμοκηπίου): Για την καταπολέμηση των μασητικών και μυζητικών εντόμων, των 
λεπιδοπτέρων, των αφίδων (Aphis gossypii, Myzus persicae), της Σποντόπτερας (Spodoptera exigua, S.littoralis), 
του Αλευρώδους (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum), του πράσινου σκου ληκιού (Helicoverpa armigera) 
και της Οστρίνιας(Ostrinia nubilalis) συνιστώνται ψεκασμοί από το στάδιο BBCH 20-89 (10 φύλλων έως πλήρη 
ωρίμανση) με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών στη δόση 125 κ.εκ./ στρέμμα
Αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 2
Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 14 ημέρες
Όγκος ψεκ. υγρού: 50-100 λίτρα / στρέμμα 

Σπανάκι (Αγρού): Για την καταπολέμηση των μασητικών και μυζητικών εντόμων, των λεπιδοπτέρων, του 
πράσινου σκουληκιού (Helicoverpa armigera), της Σποντόπτερας (Spodoptera exiqua, Spodoptera littoralis) 
και των αφίδων (Myzus persicae) συνιστώνται ψεκασμοί από το στάδιο BBCH 20-41 (από τα 10 φύλλα έως το 
10% των φύλλων να φτάσει το τυπικό μέγεθος) με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών στη δόση 125 κ.εκ./ 
στρέμμα.
Αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 2
Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 14 ημέρες
Όγκος ψεκ. υγρού: 50-100 λίτρα / στρέμμα

Καπνός: Για την καταπολέμηση των μασητικών και μυζητικών εντόμων, των λεπιδοπτέρων, του πράσινου 
σκουληκιού (Helicoverpa armigera), της πράσινης και ροδόχροης αφίδας (Macrosiphum euphorbiae), των 
αφίδων Myzus nicotianae και Myzus persicae , των Θριπών (Thrips tabaci) και της Φρανκλινιέλλας (Frankliniella 
occidentalis) συνιστώνται ψεκασμοί από το στάδιο BBCH 20-39 (10 φύλλων έως πλήρη ωρίμανση) με την 
εμφάνιση των πρώτων προσβολών στη δόση 125 κ.εκ./ στρέμμα.
Αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 2
Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 14 ημέρες
Όγκος ψεκ. υγρού: 30-60 λίτρα / στρέμμα

Τρόπος εφαρμογής
Ψεκασμός φυλλώματος

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:
Πεπόνι, Καρπούζι: 28 ημέρες  
Αγγούρι θερμοκηπίου, Κολοκυθάκι θερμοκηπίου, Κολοκύθα θερμοκηπίου, Πιπεριά, Καπνός, 
Μαρούλι, Σπανάκι: 21 ημέρες
Βαμβάκι, Αγγούρι αγρού, Κολοκυθάκι αγρού, Κολοκύθα αγρού: 14 ημέρες
Φασολάκια-Μπιζέλια με λοβό: 10 ημέρες 
Τομάτα, Μελιτζάνα, Αγγουράκι (για τουρσί): 7 ημέρες

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: 
48 ώρες για τον άνθρωπο  
10 ημέρες για τα ζώα που θα βοσκήσουν

Οδηγίες για την ασφαλή αποκομιδή του προϊόντος και της συσκευασίας
Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται 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.
Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.

Διαχείριση ανθεκτικότητας
Η συνεχής χρήση στον ίδιο αγρό εντομοκτόνων που έχουν παρόμοιο τρόπο δράσης οδηγεί συχνά στην επιλογή ανθεκτικών βιοτύπων εντόμων στα 
χρησιμοποιούμενα εντομοκτόνα. Τέτοιοι βιότυποι αν δεν καταπολεμηθούν πολλαπλασιάζονται γρήγορα και επικρατούν έναντι των ευαίσθητων 
βιοτύπων. Η ανάπτυξη ανθεκτικών βιοτύπων ενός είδους εντόμου μπορεί να αποφευχθεί ή να επιβραδυνθεί με :
-  Εφαρμογή πρακτικών ολοκληρωμένης διαχείρισης και προστασίας των ωφελίμων αρθροπόδων, ώστε να περιοριστούν οι επεμβάσεις στις 

απολύτως απαραίτητες.
-  Παρακολούθηση των πληθυσμών τοπικά και επέμβαση όταν φτάσουν τα όρια οικονομικής ζημιάς.
-  Εφαρμογές στις συνιστώμενες δόσεις και μεσοδιαστήματα.
-  Επεμβάσεις σε εναλλαγή με εντομοκτόνα που ανήκουν σε διαφορετικές χημικές ομάδες και έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης από αυτόν του 

methomyl.
Εντομοκτόνο IRAC Group 1A

Προφυλάξεις για τους χειριστές: 
Κατά την προετοιμασία του μίγματος να χρησιμοποιείτε κατάλληλη κουκούλα με προσωπίδα, γυαλιά τύπου ΕΝ166, να φοράτε πλήρη φόρμα 
εργασίας και γάντια νιτριλίου/νεοπρενίου πάχους μεταξύ 0,4 και 0,7 χιλ.
Κατά την εφαρμογή του σκευάσματος να χρησιμοποιείτε μάσκα εφοδιασμένη με φίλτρο FFP2SL, ή P2, να φοράτε προστατευτική ενδυμασία 
τύπου 3-4 (EN 14605) ή Tyvek®/Tychem® και γάντια νιτριλίου/νεοπρενίου πάχους μεταξύ 0,4 και 0,7 χιλ.
Μην εισέρχεστε στις ψεκασμένες ζώνες χωρίς εξοπλισμό προστασίας πριν περάσουν 48 ώρες από την εφαρμογή.
Για αγροτικές εργασίες συμπεριλαμβανόμενες κι αυτές εντός 48 ωρών από την εφαρμογή , να λαμβάνετε όλα τα προαναφερθέντα προστατευτικά 
μέτρα.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ
Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης.

Χρονική σταθερότητα σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης: Διατηρείται σταθερό για 2 χρόνια εφόσον αποθηκεύεται καλά κλειστό στην 
αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο, μακριά από φωτιά ή έντονη θερμότητα σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης.

Παρασκευαστής: 
DuPont International Operations Sarl, Ελβετία

Κάτοχος της άδειας-Υπεύθυνος επικοινωνίας-Υπεύθυνος για την τελική 
διάθεση στην αγορά και διανομέας:
ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Ύδρας 2 και Λ.Κηφισίας 280, 
Τ.Κ. 15232 Χαλάνδρι-Αθήνα
Τηλ.: 210 688 9700
Fax: 210 688 9799

Tυποποιητής & Συσκευαστής: 
DuPont de Nemours (France) S.A.S. 
Cernay, Γαλλία

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΥΓΡΟ ΚΑΙ ΑΤΜΟΙ ΕΥΦΛΕΚΤΑ.

ΤΟΞΙΚΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  
ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ.

ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΣΟΒΑΡΗ  
ΟΦΘΑΛΜΙΚΗ ΒΛΑΒΗ.

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  
ΕΙΣΠΝΟΗΣ.
ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ  
ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ,  
ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ.

PETIT CÔTÉ (TEXTE VISIBLE)FACE INTÉRIEURE (PETIT CÔTÉ TEXTE NON VISIBLE) FACE INTÉRIEURE (GRAND CÔTÉ TEXTE NON VISIBLE) FACE AVANT (TEXTE VISIBLE) FACE ARRIÈRE (VOLET RECTO TEXTE VISIBLE)PETIT CÔTÉ (VOLET RECTO TEXTE VISIBLE)

methοmyΙ (μεθομύλ) 200 g/l Υγρό Διάλυμα 
Εγγυημένη σύνθεση:  methomyI  20 %  β/ο 

Βοηθητικές ουσίες  80,66 %  β/β
Διασυστηματικό καρβαμιδικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την 

καταπολέμηση μασητικών και μυζητικών εντόμων.
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΥΠ. Π.Α.Π.Ε: 14508 / 20.03.2015

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

® Σήμα κατατεθέν της E.I DuPont de Nemours & Co. (Inc.).
Περιεχόμενο:

 5 λίτρα ℮

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

-  Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
-  Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
-  Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες.
– Μην καπνίζετε.
-  Γείωση/ισοδυναμική σύνδεση του περιέκτη και του εξοπλισμού δέκτη.
-  Πλύνετε τα χέρια και το πρόσωπο σχολαστικά μετά το χειρισμό.
-  Aποφεύγετε να αναπνέετε αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/εκνεφώματα.
-  Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
-  Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης πλάτους  

20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.
-  (Κατά την εφαρμογή σε καλλιέργειες λαχανικών με ύψος πάνω από 50 εκατοστών) Για να προστατέψετε 

μη στοχευόμενα αρθρόποδα να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας μέχρι μη γεωργική γη 5 μέτρων.
-  Μη μολύνετε τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης με το φάρμακο ή τα κενά συσκευασίας του. Αποφύγετε την  

μόλυνση καναλιών απορροής υδάτων. 
-  Πλύνετε καλά όλα τα ρούχα μετά την εφαρμογή του σκευάσματος.
-  Αερίστε καλά την ψεκασμένη περιοχή έως ότου στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Σε περίπτωση κατάποσης, ατυχήματος, αδιαθεσίας ή υποψίας δηλητηρίασης ζητήστε αμέσως ιατρική 
συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Θειϊκή Ατροπίνη. Αν εμφανιστούν προειδοποιητικά συμπτώματα να χορηγηθούν αμέσως 
σε λίγο νερό, 2 αμπούλες θειϊκή ατροπίνη του 0,5 mg. και μετά 1 αμπούλα κάθε 10-15 λεπτά μέχρι 
να στεγνώσει ο λαιμός και το δέρμα να γίνει στεγνό και κοκκινωπό. Να συνεχιστεί με όσες αμπούλες 
χρειάζονται για να διατηρηθεί αυτή η κατάσταση ώσπου να φθάσει ο γιατρός.
Κατάποση: Να χορηγηθούν αμέσως 2 ποτήρια νερό και να προκληθεί εμετός με το δάκτυλο (να μην 
προκληθεί εμετός και να μην δοθεί τίποτα σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του ή έχει σπασμούς ή 
έχουν περάσει 30 λεπτά από την κατάποση).
Εισπνοή: Να μεταφερθεί το άτομο στον καθαρό αέρα. Αν δεν αναπνέει να γίνει τεχνητή αναπνοή και αν 
υπάρχει δυσκολία να χορηγηθεί οξυγόνο. 
Επαφή με το δέρμα: Πλύντε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Βγάλτε και πλύντε χωριστά τα ρούχα 
που ήρθαν σε επαφή με το φάρμακο. 
Επαφή με τα μάτια: Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό επί τουλάχιστον 15 λεπτά και ζητείστε ιατρική συμβουλή.
Προειδοποιητικά συμπτώματα: Η δηλητηρίαση από methomyI προκαλεί συμπτώματα αναστολής της 
χοληνεστεράσης (αδυναμία, ίδρωμα, θαμπή όραση, κλείσιμο της κόρης, αργό σφυγμό, τάση εμετού, 
πονοκέφαλο, τρεμούλα, δυσκολία στην αναπνοή, κοιλιακές συσπάσεις).
Θεραπευτική αγωγή: Διατηρείστε πλήρη ατροπινισμό με 1,2-2 mg θειϊκή ατροπίνη ενδοφλεβίως κάθε  
10-30 λεπτά μέχρι ν’ αναλάβει ο άρρωστος. Ίσως χρειαστεί και τεχνητή αναπνοή ή οξυγόνο.
Αποκλείστε έκθεσή του σε οποιοδήποτε άλλο αναστολέα της χοληνεστεράσης μέχρι να γίνει τελείως 
καλά. Μην χρησιμοποιείτε Μορφίνη ή 2-ΡΑΜ ή οξίμη.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777
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TΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
Διασυστηματικό καρβαμιδικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση μασητικών και μυζητικών εντόμων.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
Μισογεμίστε το βυτίο με νερό και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος. Διαλύστε καλά με ανάδευση και 
απογεμίστε το βυτίο. Ξεπλύντε 3 φορές, ή καλύτερα με νερό υπό πίεση, τα κενά υλικά συσκευασίας και ρίξτε τα νερά στο 
ψεκαστικό. Το ψεκαστικό διάλυμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί την ίδια μέρα της παρασκευής του. Διάλυμα σε αλκαλικό νερό θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως.
•  Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Αφαιρέστε και καθαρίστε χωριστά με άφθονο νερό τα μπεκ και 

τα φίλτρα. Ξεπλύνατε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με καθαρό νερό. Ξεπλύνατε όλο το ψεκαστικό 
μηχάνημα με καθαρό νερό. Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν καθαρίζετε το ψεκαστικό μηχάνημα. Επαναλάβετε 
τη διαδικασία καθαρισμού του βυτίου μια ακόμα φορά. Για τον καθαρισμό μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθαριστικό ψεκαστικών 
μέσων ή αμμωνία. Μην καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό και μη ρίχνετε τα νερά του καθαρισμού κοντά σε πηγάδια ή σε 
υδάτινες επιφάνειες.

•  Πριν και κατά την εφαρμογή του μίγματος χρησιμο ποιείτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, κατάλληλη κουκούλα με 
προσωπίδα, γάντια νιτριλίου/νεοπρενίου 0,4-0,7 χιλ. πάχος, συσκευή προστασίας προσώπου με μάσκα με φίλτρο FFA1P3.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει 
εφαρμοστεί το σκεύασμα: 
48 ώρες για τον άνθρωπο
10 ημέρες για τα ζώα που θα βοσκήσουν

ΟΔΗΓIΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Bαμβάκι: Για την καταπολέμηση των μασητικών και μυζητικών εντόμων, των λεπιδοπτέρων, των αφίδων (Aphis gossypii) 
και του πράσινου σκουληκιού (Helicoverpa armigera) συνιστώνται ψεκασμοί από το στάδιο BBCH 51-79 (Με την εμφάνιση του 
πρώτου ανθοφόρου οφθαλμού έως της ανάπτυξης στο 90% του βαμβακιού) με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών στη δόση 
125 κ.εκ./ στρέμμα
Αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 2
Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 14 ημέρες
Όγκος ψεκ. υγρού: 20-60 λίτρα / στρέμμα

Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκυθάκι, Κολοκύθα (αγρού και θερμοκηπίου): Για την καταπολέμηση των μασητικών και 
μυζητικών εντόμων, των λεπιδοπτέρων, των αφίδων (Aphis gossypii), της Σποντόπτερας (Spodoptera exiqua, Spodoptera 
littoralis), του Αλευ ρώδους (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum), του πράσινου σκουληκιού (Helicoverpa armigera) και 
της Φρανκλινιέλλας (Frankliniella occidentalis) συνιστώνται ψεκασμοί από το στάδιο BBCH 20 (10 φύλλων) με την εμφάνιση 
των πρώτων προσβολών στη δόση 125 κ.εκ./ στρέμμα
Αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 2
Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 14 ημέρες
Όγκος ψεκ. υγρού: 50-100 λίτρα / στρέμμα

Φασολάκια, Μπιζέλια με λοβό (αγρού): Για την καταπολέμηση των μασητικών και μυζητικών εντόμων, 
των λεπιδοπτέρων του πράσινου σκουληκιού (Helicoverpa armigera), της Σποντόπτερας (Spodoptera exiqua) 
και των αφίδων (Aphis fabae) συνιστώνται ψεκασμοί από το στάδιο BBCH 51-79 (με την εμφάνιση του πρώτου 
ανθοφόρου οφθαλμού) με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών στη δόση 125 κ.εκ./στρέμμα
Αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 2
Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 14 ημέρες
Όγκος ψεκ. υγρού: 50-60 λίτρα / στρέμμα

Μαρούλι (αγρού): Για την καταπολέμηση των μασητικών και μυζητικών εντόμων, των λεπιδοπτέρων του 
πράσινου σκουληκιού (Helicoverpa armigera), της Σποντόπτερας (Spodoptera exiqua, Spodoptera littoralis), της 
Μαμέστρας (Mamestra brassicae) και των αφίδων (Nasonovia ribisnigri) συνιστώνται ψεκασμοί από το στάδιο 
BBCH 20-41 (από τα 9-10 φύλλα έως έως την έναρξη σχηματισμού του κεφαλιού) με την εμφάνιση των πρώτων 
προσβολών στη δόση 125 κ.εκ./ στρέμμα
Αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 2
Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 14 ημέρες
Όγκος ψεκ. υγρού: 30-80 λίτρα / στρέμμα

Πεπόνι (αγρού και θερμοκηπίου): Για την καταπολέμηση των μασητικών και μυζητικών εντόμων, των 
λεπιδοπτέρων, των αφίδων (Aphis gossypii), της Σποντόπτερας (Spodoptera exiqua, Spodoptera littoralis), του 
αλευρώδους (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum) και του πράσινου σκουληκιού (Helicoverpa armigera) 
συνιστώνται ψεκασμοί από το στάδιο BBCH 20 (10 φύλλων) με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών στη δόση 
125 κ.εκ./ στρέμμα
Αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 2
Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 14 ημέρες
Όγκος ψεκ. υγρού: 
30-60 λίτρα / στρέμμα (για το πεπόνι αγρού)
50-100 λίτρα/στρέμμα (για το πεπόνι θερμοκηπίου)

Καρπούζι (αγρού και θερμοκηπίου): Για την κατα πολέ μηση των μασητικών και μυζητικών εντόμων, των 
λεπιδοπτέρων, των αφίδων (Aphis gossypii), της Σποντόπτερας (Spodoptera exiqua, Spodoptera littoralis), του 
αλευρώδους (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum) και του πράσινου σκουλ ηκιού (Helicoverpa armigera) 
συνιστώνται ψεκασμοί από το στάδιο BBCH 20 (10 φύλλων) με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών στη δόση 
125 κ.εκ./στρέμμα 
Αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 2
Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 14 ημέρες
Όγκος ψεκ. υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα

Τομάτα, Μελιτζάνα (αγρού και θερμοκηπίου): Για την καταπολέμηση των Μασητικών και μυζητικών 
εντόμων, των Λεπιδοπτέρων, του πράσινου σκουληκιού (Helico verpa armigera), της Σποντόπτερας (Spodoptera 
exigua, S. littoralis), του Αλευρώδους (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum), της Τούτας (Tuta 
absoluta) και των αφίδων (Aphis gossypii, Myzus persicae) συνιστώνται ψεκασμοί από το στάδιο BBCH 20-89  
(10 φύλλων έως πλήρη ωρίμανση) με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών στη δόση 125 κ.εκ. /στρέμμα
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