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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προιόν.
Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.   
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ –ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Γενικές πληροφορίες: Μη δίνετε υγρά και μην προκαλέσετε εμετό εάν ο παθών έχει σπασμούς. 
ή είναι αναίσθητος. Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως γιατρό 
και δείξτε του την ετικέτα. Η απόφαση για το εάν προκληθεί εμετός θα ληφθεί από το γιατρό. 
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Ζητείστε ιατρική 
συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. 
Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινείστε τον ασθενή σε καθαρό αέρα. Συμβουλευτείτε γιατρό.
Αντίδοτο: Δεν έχει καθοριστεί. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

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

Εγγυημένη σύνθεση: spinosad 0.024 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 99.97 % β/β

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Το SUCCESS 0.24 CB είναι εντομοκτόνο επαφής και στομάχου με 
προληπτική και κατασταλτική δράση για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς, με δολωματικούς 
ψεκασμούς από εδάφους.  Το spinosad δρα στο κεντρικό νευρικό σύστημα των εντόμων δεσμεύοντας 
τους υποδοχείς της ακετυλοχολίνης με αποτέλεσμα παρατεταμένη διέγερση, εξαιτίας της οποίας το 
έντομο παραλύει λόγω νευρομυικής κόπωσης. Η παράλυση  είναι μη αναστρέψιμη και ο θάνατος των 
εντόμων επέρχεται μέσα σε 3 ημέρες.
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: ΕΛΙΑ. Για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς (Bactrocera oleae).
Α. Δόση: 100 κ.εκ. / στρέμμα  (3.33 λίτρα/100 λίτρα ψεκ. υγρού). Όγκος ψεκ υγρού: 3 λίτρα /στρέμμα. 
Εφαρμογή 300 κ.εκ. /ανά ψεκαζόμενο δένδρο, σε 10 δένδρα/ στρέμμα.
Β. Δόση: 100 κ.εκ. / στρέμμα  (6.66 λίτρα/100 λίτρα ψεκ. υγρού). Όγκος ψεκ υγρού: 1.5 λίτρο /στρέμμα. 
Εφαρμογή 300 κ.εκ. /ανά ψεκαζόμενο δένδρο, σε 5 δένδρα/ στρέμμα.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά  καλ. περίοδο: 5 
Χρονικό διάστημα μεταξύ των επεμβάσεων: 21 ημέρες
Τρόπος Εφαρμογής: Εφαρμόζεται με δολωματικό ψεκασμό από εδάφους (με συλλογική 
καταπολέμηση), στη βόρεια πλευρά, στο εσωτερικό της κόμης των ελαιόδεντρων.
Χρόνος Εφαρμογής: Από την έναρξη της πήξης  του πυρήνα  του ελαιόκαρπου  και σύμφωνα με τις 
συλλήψεις των ακμαίων στις παγίδες.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: «Η δόση των 100 κ.εκ. παραμένει σταθερή ανά στρέμμα, ανεξάρτητα της 
πυκνότητας φύτευσής των δένδρων» 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το βυτίο μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την 
απαραίτητη ποσότητα Success 0,24 CB σε μικρή ποσότητα νερού σε μικρό δοχείο και προσθέστε το 
στο βυτίο αναδεύοντας συνεχώς. Ξεπλύνετε τις φιάλες συσκευασίας τρεις φορές και ρίξτε το νερό στο 
βυτίο. Συμπληρώστε το βυτίο με νερό συνεχίζοντας την ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού.
Τελευταία  επέμβαση πριν τη συγκομιδή:  ΕΛΙΑ  14 ημέρες
Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:Το σκεύασμα παραμένει 
σταθερό για  δύο (2) χρόνια στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά 
αεριζόμενο.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύνετε 
σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με κοινό απορρυπαντικό αφαιρώντας όλα τα 
ορατά υπολείμματα και ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό. Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις 
όταν καθαρίζετε το ψεκαστικό μηχάνημα. Μην καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό και μη ρίχνετε τα 
νερά του καθαρισμού κοντά σε υδάτινους πόρους. 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και της συσκευασίας: Τα υλικά συσκευασίας 
ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα 
ρίχνουμε 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.

Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς (Bactrocera oleae) με δολωματικούς 
ψεκασμούς από εδάφους

ΚΡΑΤΕΙΣΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Αρ. Παρτίδας - 
Ημ/νία Παρασκευής  : Βλέπε άνω μέρος φιάλης
Περιεχόμενο: 5 λίτρα

  «Κατάλληλο για χρήση στη Βιολογική Γεωργία, βάση
του Καν. 404/2008 της Ε.Ε.»*

spinosad (σπινοσάντ):0. 024 % β/ο

Περιέχει 1,2-benzisothiazolin-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Αρ εγκρ. κυκλ.:1986/24-8-2009

ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠ.Α.Α.&Τ.

Κάτοχος της έγκρισης / Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση : 
Dow AgroSciences Export S.A.S.

6 rue Jean-Pierre Timbaud Building Le Campus, 
78180 Montigny le Bretonneux, Γαλλία

Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Μεσογείων 335, Χαλάνδρι, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ: 213 006 5070

* 1. Να λαμβάνονται μέτρα για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου για τα παράσιτα και τα 
ωφέλιμα    έντομα και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου ανάπτυξης ανθεκτικότητας.
2. Χρειάζεται αναγνώριση από το φορέα ελέγχου ή πιστοποίησης. 

®™ Trademark of The Dow Chemical Company (“Dow”) or an affiliated company of Dow
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Package MID : 272754 1909

Trade Name : SUCCESS 0.24 CB

Country : GREECE

Size : 492X127MM

Artwork Type : 5L LABEL - FLAT

Specification : EU 416

Standardisation Level :

COLOUR REFERENCES

Number of Colours used:
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Printer : EMEA - MULTI PACKAGING SOLUTIONS

EMEA - KINGS LYNN (F055/F479)Packing Location :

4

Ticket No : 102840923/401591603 0020

Date : 18-SEP-19

Proof Cycle No : 1
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