
Γαλακτωµατοποιήσιµο λάδι σε νερό (EW)

Εγγυηµένη σύνθεση: Cypermethrin: 10% β/o
      Βοηθητικές ουσίες: 91,55% β/β

Cypermethrin (σιπερµεθρίν)

Εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την
καταπολέμηση μυζητικών και μασητικών εντόμων.

Α.Α.∆.Α.: 14.567/ 8-6-2016

Περιεχόµενο: 1 ΛΙΤΡΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μπορεί να προκαλέσει  
  αλλεργική δερµατική αντίδραση

Κάτοχος της άδειας:
SBM DEVELOPMENT, 160, route de la Valentine, B.P. 90120 – 13371 Marseille
Cedex 11 FRANCE 
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά / Υπεύθυνος Επικοινωνίας: 
Φαρίδης Γρηγόριος, ∆αβάκη 65, 17672 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Τηλ.: 210 8623144
∆ιανοµή:

Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά  από παιδιά.
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
Λ. Μεσογείων 335, 152 31 Χαλάνδρι
Τηλ: 210 6726381

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη 
του προϊόντος ή την ετικέτα. Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / 
σταγονίδια / ατμούς / εκνεφώματα. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά 
ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Μην τρώτε, πίνετε ή 
καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο 
περιβάλλον. Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Σε περίπτωση εισπνοής : Αναπνεύστε καθαρό αέρα.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. Αφαιρέστε τα 
μολυσμένα ρούχα και πλύνετε το δέρμα που έχει έλθει σε επαφή, με άφθονο νερό και 
σαπούνι. 
Σε περίπτωση κατάποσης: ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Εάν η ποσότητα είναι μικρή, (όχι 
περισσότερο από μία μπουκιά), ξεπλύνετε το στόμα με νερό και συμβουλευτείτε ένα γιατρό, 
εάν τα συμπτώματα αδιαθεσίας επιμένουν ζητήστε ιατρική συμβουλή. Εάν χρειαστεί 
μεταφέρετε τον παθόντα σε ένα Κέντρο Υγείας και δείξτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας ή 
την ετικέτα αν είναι δυνατόν.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετέ τα κρατώντας τα ανοιχτά, με άφθονο νερό για 
τουλάχιστον 10 λεπτά. Εάν ο ερεθισμός επιμένει, ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Το προϊόν εφαρμόζεται με ψεκασμό φυλλώματος εξασφαλίζοντας 
πολύ καλή και ομοιόμορφη κάλυψη του φυλλώματος. 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού 
μηχανήματος με νερό κατά ¾ και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του 
σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Τριπλό ξέπλυμα.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις Ελληνικές 
εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το 
σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: (Διαχείριση ανθεκτικότητας, Οδηγίες 
για χρήση σε IPM προγράμματα κλπ.) 

Παρατηρήσεις: Είναι προτιμότερο οι εφαρμογές να γίνονται το απόγευμα. Η θερμοκρασία του 
νερού πρέπει να είναι μικρότερη των 25º C. Το ψεκαστικό υγρό πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός 
8 ωρών. Το μείγμα πρέπει να αναδεύεται κατά την εφαρμογή του. Μην αφήνετε κατάλοιπα στο 
ψεκαστικό μέσο.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (σε ημέρες): Γρασίδι, Καλλωπιστικά, --, 
Τομάτα Θερμοκηπίου: 3, Tομάτα Υπαίθρου, Λαχανάκια Βρυξελών, Κουνουπίδι, Μπρόκολο, 
Λάχανο, Κινέζικα Λάχανα, Γογγύλια: 7, Aμπέλι, Πατάτα, Βαμβάκι, Σελινόριζα,  Μηδική: 14, Σιτάρι, 
Κριθάρι: 21, Ελαιοκράμβη: 28.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Να 
αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά 
αεριζόμενο και προστατευμένο από υγρασία. Στις παραπάνω συνθήκες διατηρείται σταθερό για 
δύο (2) χρόνια.

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

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

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου. 
Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων, παρεμποδίζοντας το κλείσιμο των διαύλων Na+ 
στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μία συνεχή 
νευρομυϊκή μεταφορά μηνυμάτων, που οδηγεί σε υπερδιέγερση, παράλυση και θάνατο των 
εντόμων. Επίσης ασκεί αντιτροφική δράση.
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:
ΑΜΠΕΛΙ (επιτραπέζιο & οινοποιήσιμο): Για την καταπολέμηση των: Ευδεμίδα, 
Κογχυλίδα, Τζιτζικάκια, Τσιγαρολόγος, Πυραλίδα Δόση: 30-60 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού 
(30 κ.εκ./στρέμμα). Όγκος ψεκ.υγρού: 50-100 λίτρα/ στρέμμα. Εφαρμογή με την εμφάνιση 
της προσβολής. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλ. περίοδο: 2.
ΤΟΜΑΤΑ (Υ+Θ): Για την καταπολέμηση των: Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Φθοριμαία, 
Πιερίς, Πλουτέλλα, Μαμέστρα, Αγρότις ή Καραφατμέ, Αφίδες, Θρίπες, Αλευρώδης, 
Δορυφόρος, Τζιτζικάκια Δόση: 30-60 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (30 κ.εκ./στρέμμα). 
Όγκος ψεκ. υγρού: 50- 100 λίτρα/στρέμμα. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής. 
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών / καλ. περίοδο: 2.
ΠΑΤΑΤΑ: Για την καταπολέμηση των: Αφίδες, Δορυφόρος Δόση: 30 κ.εκ./στρέμμα (30-75 
κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Όγκος ψεκ. υγρού: 40-100 λίτρα/ στρέμμα. Εφαρμογή με την 
εμφάνιση της προσβολής. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλ. περίοδο: 2.
ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ, ΜΠΡΟΚΟΛΟ, ΛΑΧΑΝΟ, ΛΑΧΑΝΑΚΙΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ, ΚΙΝΕΖΙΚΑ 
ΛΑΧΑΝΑ, ΓΟΓΓΥΛΙΑ, ΣΕΛΙΝΟΡΙΖΑ: Για την καταπολέμηση των: Αλτης, Δορυφόρος, 
Αλευρώδης, Αφίδες, Τζιτζικάκια, Θρίπες, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Φθοριμαία, 
Πιερίδα, Πλουτέλλα, Μαμέστρα, Αγρότις ή Καραφατμέ Δόση: 30 κ.εκ./στρέμμα (30-75 
κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Όγκος ψεκ. υγρού: 40-100 λίτρα/ στρέμμα. Εφαρμογή με την 
εμφάνιση της προσβολής. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλ. περίοδο: 2.
ΒΑΜΒΑΚΙ: Για την καταπολέμηση των: Προνύμφες Λεπιδοπτέρων, Πράσινο σκουλήκι, 
Ρόδινο σκουλήκι, Ακανθώδες σκουλήκι, Διπάροψη, Αγρότις, Σποντόπτερα, Aφίδες, 
Αλευρώδης, Θρίπες Δόση: 30 κ.εκ./στρέμμα (30-60 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Όγκος 
ψεκ. υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής. Μέγιστος 
αριθμός εφαρμογών/καλ. περίοδο: 1.
ΣΙΤΑΡΙ, ΚΡΙΘΑΡΙ: Για την καταπολέμηση των: Αφίδες, Αγρότις Δόση: 30 κ.εκ./στρέμμα 
(85-125 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Όγκος ψεκ. υγρού: 20-30 λίτρα/στρέμμα. Εφαρμογή 
με την εμφάνιση της προσβολής. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλ. περίοδο: 2.
ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ: Για την καταπολέμηση των: Αφίδες Δόση: 25 κ.εκ./στρέμμα (85-125 κ.εκ. 
/100 λίτρα ψεκ. υγρού). Όγκος ψεκ. υγρού: 20-30 λίτρα/ στρέμμα. Εφαρμογή με την 
εμφάνιση της προσβολής. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλ. περίοδο: 2.
ΜΗΔΙΚΗ: Για την καταπολέμηση των: Προνύμφες Λεπιδοπτέρων, Φυτονόμος, Πράσινο 
σκουλήκι, Ρόδινο σκουλήκι, Ακανθώδες σκουλήκι, Διπάροψη, Αγρότις, Σποντόπτερα, 
Αφίδες, Αλευρώδης, Θρίπες Δόση: 30 κ.εκ./στρέμμα (25-75 κ.εκ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού). 
Όγκος ψεκ. υγρού: 40-120 λίτρα/ στρέμμα. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής. 
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλ. περίοδο: 2.
ΓΡΑΣΙΔΙ (ΓΚΑΖΟΝ): Για την καταπολέμηση των: Αλευρώδης, Αφίδες Δόση: 30 
κ.εκ./στρέμμα (100-150 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού). Όγκος ψεκ. υγρού: 20-30 λίτρα/ 
στρέμμα. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής. Μέγιστος αριθμός 
εφαρμογών/καλ. περίοδο: 2.
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ: Για την καταπολέμηση των: Αλευρώδης, Αφίδες Δόση: 20-30 κ.εκ./100 
λίτρα ψεκ. υγρού (30 κ.εκ./στρέμμα). Όγκος ψεκ. υγρού: 100-150 λίτρα/ στρέμμα. 
Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλ. 
περίοδο: 2.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ∆ΑΣ:
ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: 

ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

SHERPA PRO 100 EW

266x145mm


