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 Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος. O όγκος του ψεκαστικού υγρού πρέπει να είναι τέτοιος 
ώστε να γίνει καλή διαβροχή του φυλλώματος.

Το σκεύσμα είναι εντομοκτόνο επαφής και στομάχου της ομάδας των διακυλυδραζινών. 
Καταπολεμά τις προνύμφες των λεπιδόπτερων σε τομάτες και πιπεριές θερμοκηπίου.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Για την ίδια καλλιεργητική περίοδο σε μια καλλιέργεια το 
ΟΝΟRE πρέπει να χρησιμοποιείται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από ομάδες με διαφορετικό 
τρόπο δράσης. Αποφύγετε την διαδοχική χρήση του ONORE σε καλλιέργειες που έχει ήδη 
γίνει εφαρμογή με σκευάσματα που περιέχουν tebufenozide (MIMIC). Χρησιμοποιήστε όλες 
τις δυνατές καλλιεργητικές τεχνικές καθώς και φυσικές και βιολογικές μεθόδους για τον έλεγχο 
των εχθρών (παρακολούθηση των πτήσεων των ενηλίκων και προστασία των ωφελίμων 
αρθροπόδων) έτσι ώστε να μειωθεί η ασκούμενη πίεση επιλογής για ανθεκτικότητα, από τις 
εφαρμογές εντομοκτόνων. Αποφύγετε την εφαρμογή του ΟΝΟRE σε περισσότερες από 2 με 3 
συνεχόμενες γενιές των εχθρών στόχων κατ’ έτος. Αποφύγετε την χρήση εντομοκτόνων της 
ομάδας των διακυλυδραζινών για την εξάλειψη εκτεταμένης μη ελεγχόμενης προσβολής.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:
Γεμίζετε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύετε το φάρμακο σε 
μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνετε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας καλά. Προσθέτετε το 
υπόλοιπο νερό αναδεύοντας πάντα καλά. 

Τομάτα (Θ), Πιπεριά (Θ): 1 ημέρα.

Το methoxyfenozide είναι ρυθμιστής της ανάπτυξης των εντόμων και δρά ως μιμιτικό της 
ορμόνης έκδυσης της εκδυσόνης, στις προνύμφες των λεπιδοπτέρων. Λόγω της δέσμευσης 
του methoxyfenozide στη θέση-δέκτη της εκδυσόνης, προκαλείται πρώιμη και ατελής έκδυση, 
με αποτέλεσμα το θάνατο του εντόμου.

Τομάτα, Πιπεριά (θερμοκηπίου): Κατά της Σποντόπτερα (Sροdoptera sp.). Δόση: 40 
κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (max 60 κ.εκ/στρέμμα). Όγκος ψεκ. υγρού: 100-150 λίτρα / στρέμμα. 
Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής. Μεσοδιάστημα εφαρμογής: 14-21 ημέρες. 
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ:

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ 
ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: 

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 

Το φυτοπροστατευτικό προϊόν ΟΝΟRE 240 SC μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε 
προγράμματα ΙΡΜ (Integrated Pest management).

To ONORE 240 SC δεν είναι φυτοτοξικό στις πρoτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις 
εφαρμογής.

• Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: ξεπλύντε αμέσως με άφθονο 
νερό για 5 λεπτά τουλάχιστον και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

• Σε περίπτωση εισπνοής: μετακινήστε τον παθόντα σε καθαρό 
αέρα. Συμβουλευτείτε γιατρό.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 7793777

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης». 

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: 

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια στην αρχική 
απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό,

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: •Φυλάσσεται μακριά από 
τρόφιμα,ποτά και ζωοτροφές. • Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε όταν 
χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

• Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: πλύντε αμέσως καλά με 
άφθονο νερό και σαπούνι.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Ειδικό αντίδοτο δεν υπάρχει. Ακολουθείται 
συμπτωματική θεραπεία.

• Μη χορηγήσετε τίποτα στον παθόντα και μην προκαλέσετε εμετό 
σε περίπτωση που δεν έχει τις αισθήσεις του ή έχει σπασμούς.

Τηλ. Γραμμή Έκτακτης Ανάγκης SGS (24/7): +30 2105714417

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 
επιπτώσεις.

Προκειμένου να μην αναπτυχθεί ανθεκτικότητα μην 
χρησιμοποιείται αυτό ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει 

διακυλυδραζίνες περισσότερες από 2 με 3 φορές ανά 
καλλιεργητική περίοδο.

«Μη ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του».

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑΣ:
Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό 
ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) 
και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με σχίσιμο, 
για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε 
σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:

καλά αεριζόμενο. 
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Συμπυκνωμένο
εναιώρημα (SC)

Εγγυημένη σύνθεση:
methoxyfenozide:   24% β/o 
Βοηθητικές ουσίες: 76.83% β/β

Α.Α.Δ.Α.: 14357/ 01.03.2011Κάτοχος της άδειας:
CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Ύδρας 2 και Λ. Κηφισίας 280, 15232, Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλ.: +30 2106889700

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: 
ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Μεσογείων 335, 15231, Χαλάνδρι
Τηλ.: 213 006 5070

TM ®
 Εμπορικά σήματα της Corteva Agriscience και των συνδεδεμένων εταιρειών της.

Περιεχόμενο

400 κ.εκ.

Περιέχει: 1,2-benzisothiazolin-3-one. 

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική

αντίδραση.

Εντομοκτόνο
επαφής και στομάχου 

agriscience

TM

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ

TMGarlon  Duo  270 EW

 ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
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TMOnore 240SC


