
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάσσεται κλειδωµένο, µακριά από παιδιά. Μην τρώτε, 
πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν.
Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο: Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε 
αµέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Μην προκαλέσετε 
εµετό. Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια: Πλύνετε αµέσως µε µεγάλες 
ποσότητες νερού για 15 λεπτά κρατώντας ανοικτά τα βλέφαρα και 
συµβουλευτείτε οφθαλµίατρο. Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα: Να 
αποφεύγεται παρατεταµένη ή συχνά επαναλαµβανόµενη επαφή µε το 
δέρµα, διότι µπορεί να προκληθεί ερεθισµός. Εάν το προϊόν πέσει µε 
µεγάλη πίεση στο δέρµα, µπορεί να εισχωρήσει µέσα στους ιστούς. Στην 
περίπτωση αυτή να ζητηθεί ιατρική εξέταση ακόµη και εάν δεν υπάρχουν 
εµφανή συµπτώµατα. Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον ασθενή 
σε καθαρό αέρα, κρατήστε τον ζεστό και σε ανάπαυση. Μπορεί να 
προκληθεί ερεθισµός του στόµατος και της αναπνευστικής οδού.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συµπτωµατική 
θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.

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

Μη ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης µε το φάρµακο ή τα κενά 
συσκευασίας του.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασµοί καλύψεως φυλλώµατος µε ψεκαστήρες κοινού 
όγκου (5-6 atm) ή µηχανοκίνητους (25-30 atm) και µπέκ τύπου σκούπας.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεµίζουµε το δοχείο του ψεκαστικού 
µηχανήµατος µε νερό µέχρι τη µέση. Αραιώνουµε το φάρµακο σε µικρή ποσότητα 
νερού ανακατεύοντας µέχρι να γίνει οµοιόµορφο γαλάκτωµα και το ρίχνουµε στο 
ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέτουµε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την 
ανάδευση µέχρι το τέλος του ψεκασµού. Σε περίπτωση που πρέπει να προστεθούν 
άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, αυτό γίνεται αφού πρώτα το γαλάκτωµα του 
ορυκτελαίου αναδευτεί καλά. Σε περίπτωση που το αναµείξουµε µε βρέξιµη σκόνη, 
ετοιµάζουµε πρώτα το αραιωµένο γαλάκτωµα ορυκτελαίου και µετά προσθέτουµε την 
ήδη διαλυµένη σε νερό βρέξιµη σκόνη.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Τα κενά δοχεία 
συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση µε ειδικό εξοπλισµό ή γίνεται τριπλό ξέπλυµα (τα 
νερά του ξεπλύµατος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού 
καταστραφούν προηγουµένως µε τρύπηµα, για τη διασφάλιση της µη περαιτέρω χρήσης, 
εναποτίθενται όλα σε σηµεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν συνδυάζεται µε ισχυρά αλκαλικά σκευάσµατα, θείο, captan.
ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Το σκεύασµα δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιµοποιείται 
σύµφωνα µε τις συνιστώµενες δόσεις και οδηγίες. Να χρησιµοποιούνται οι µικρές 
δόσεις σε ευαίσθητα στο λάδι φυτά (π.χ. σε µερικά καλλωπιστικά). Να γίνεται δοκιµή 
σε 1 ή 2 φυτά.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:  Αµπέλι, ακτινιδιά: ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ 
(εφαρµογή στο στάδιο του λήθαργου). Λοιπές καλλιέργειες: 21 ηµέρες. Σε 
περίπτωση αναµίξεως µε άλλο σκεύασµα οφείλουµε να τηρούµε την “τελευταία 
επέµβαση” του άλλου σκευάσµατος (αν αυτή είναι πάνω από 21 ηµέρες). 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: 
Διατηρείται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό και καλά 
αεριζόµενο περιβάλλον. Σε αυτές τις συνθήκες παραµένει σταθερό για δύο (2) 
χρόνια από την ηµεροµηνία παρασκευής του.

Εγγυηµένη σύνθεση: paraffin oil 96,3% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 3,7% β/β

paraffin oil 96,3 % (παραφινικό λάδι)
Υγρό γαλακτωµατοποιήσιµο (EC)

Αρ. Εγκρ.Κυκλ.: 14209/ 28.01.2008
Κάτοχος της έγκρισης: SIPCAM SpA
Via Sempione 195 - 20016 Pero (MI), Ιταλία
Υπεύθυνος επικοινωνίας και  διάθεσης στην αγορά: 
ΣΙΠΚΑΜ ΕΛΛΑΣ Μ. ΕΠΕ,
Ήρας 3, 19400-ΚΟΡΩΠΙ
Τηλ.: 210 52 23 834

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Θερινός πολτός, κατά κοκκοειδών, ακάρεων, αφίδων και λεπιδοπτέρων.
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: ΑΜΠΕΛΙ, ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ: Για την καταπολέµηση των χειµερινών  αυγών του Κόκκινου τετράνυχου (Panonychus ulmi). Δόση 1000 
κ.εκ. σκ./ 100 λίτ. Ψεκ. υγρού (max. 500 κ.εκ. σκ./ στρέµµα). Όγκος ψεκ. Υγρού 50 λίτρα/στρ. Εφαρµογή το τέλος χειµώνα µε αρχές άνοιξης, 
τουλάχιστον 10 ηµέρες µετά το κλάδεµα και πριν την έναρξη διόγκωσης των οφθαλµών. Μεγ. Αρ. ανά καλ. περίοδο: 1
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΔΗ (Γκρέιπ φρούτ, λεµονιά, µανταρινιά, πορτοκαλιά, φράπα): Για την καταπολέµηση των: Κόκκινη ψώρα (Aonidiella aurantii), 
Ψευδόκοκκος (Planococcus citri), Λεκάνιο (Saissetia oleae), Άσπρη ψώρα (Aspidiotus nerii), Μαύρη ψώρα (Parlatoria zizyphi), Άλλα κοκκοειδή 
(Chrysomphalus dictyospermi), Pericerya purchasi, Ceroplastes rusci, C. sinensis,Mytilococcus beckii, Coccus hesperidum), Τετράνυχοι 
(Panonychus citri, Tetranychus urticae, Eriophyes sheldoni, Aculus pelecassi), Αλευρώδεις (Dialeurodes citri, Aleurothrixus floccosus). Δόση 
1000-1300 κ.εκ. σκ./ 100 λίτ. Ψεκ. υγρού Ή 500 κ.εκ./100 λιτ σε συνδυασµό µε την εγκεκριµένη δόση ενός εντοµοκτόνου ή ακαρεοκτόνου. 
(max. 5200 κ.εκ. σκ./ στρέµµα ή 2000 σε συνδυασµό µε την εγκεκριµένη δόση ενός εντοµοκτόνου ή ακαρεοκτόνου). Όγκος ψεκ. Υγρού 200-400 
λίτρα/στρ. Μπορεί να εφαρµοσθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Συνιστώνται ψεκασµοί: -Άνοιξης (µε την έναρξη της βλάστησης). 
-Καλοκαιριού. -Φθινοπώρου. -Χειµώνα. Η καλύτερη εποχή είναι αρχές Ιουνίου µε τέλος Σεπτεµβρίου. Σε περίπτωση έντονης προσβολής µπορεί 
να γίνει ψεκασµός και τον χειµώνα (Φεβρουάριο- Μάρτιο). Μεγ. Αρ. ανά καλ. περίοδο: 4
ΜΗΛΟΕΙΔΗ Μηλιά, αχλαδιά: Για την καταπολέµηση των: Ψώρα Σαν-Ζοζέ (Quadraspidiotus perniciosus), Παρλατόρια (Parlatoria oleae), 
Βαµβακάδα (Pseudalacaspis pentagona), Μυτιλόµορφη ψώρα (Lepidosaphes ulmi), Σταχτιά ψώρα (Epidiaspis leperii), Φυλλοδέτες (Archis 
rosanus, A. podanus), Τετράνυχοι (Tetranychus urticae, Panonychus ulmi, Bryobia rubrioculus), Ψύλλα (Psylla spp), Αφίδες (Eriosoma 
laningerum, Aphis pomi, Dysaphis piri, D. plantaginea). Δόση 1000-1300 κ.εκ. σκ./ 100 λίτ. Ψεκ. υγρού Ή 500 κ.εκ./100 λιτ σε συνδυασµό µε την 
εγκεκριµένη δόση ενός εντοµοκτόνου ή ακαρεοκτόνου. (max. 3250 κ.εκ. σκ./ στρέµµα ή 1250 σε συνδυασµό µε την εγκεκριµένη δόση ενός 
εντοµοκτόνου ή ακαρεοκτόνου). Όγκος ψεκ. Υγρού 150-250 λίτρα/στρ. Μπορεί να εφαρµοσθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Συνιστώνται 
ψεκασµοί: -Άνοιξης (µε την έναρξη της βλάστησης). -Καλοκαιριού. -Φθινοπώρου. -Χειµώνα. Μεγ. Αρ. ανά καλ. περίοδο: 4
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Βερικοκιά, κερασιά, ροδακινιά, νεκταρινιά, δαµασκηνιά): Για την καταπολέµηση των: Ψώρα Σαν Ζοζέ (Quadraspidiotus 
perniciosus), Βαµβακάδα (Pseudalacaspis pentagona), Σφαιρολεκάνιο (Sphaerolecanium prunastri), Παρλατόρια (Parlatoria oleae), Μυτιλόµορφη 
ψώρα (Lepidosaphes ulmi), Αφίδες (Myzus persicae, Aphis spp.), Φυλλοδέτες (Archips rosanus, podanus), Ακάρεα (Tetranychus spp., Bryobia 
praetiosa, Aculus spp), Προνύµφες αφίδων και άλλων εντόµων. Δόση 1000-1300 κ.εκ. σκ./ 100 λίτ. Ψεκ. υγρού Ή 500 κ.εκ./100 λιτ σε 
συνδυασµό µε την εγκεκριµένη δόση ενός εντοµοκτόνου ή ακαρεοκτόνου. (max. 3250 κ.εκ. σκ./ στρέµµα ή 1250 σε συνδυασµό µε την 
εγκεκριµένη δόση ενός εντοµοκτόνου ή ακαρεοκτόνου). Όγκος ψεκ. Υγρού 150-250 λίτρα/στρ. Μπορεί να εφαρµοσθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του 
χρόνου. Συνιστώνται ψεκασµοί: -Άνοιξης (µε την έναρξη της βλάστησης). -Καλοκαιριού. -Φθινοπώρου. -Χειµώνα. Μεγ. Αρ. ανά καλ. περίοδο: 4
ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ: Για την καταπολέµηση των: Ψώρα Σαν Ζοζέ (Quadraspidiotus perniciosus), Βαµβακάδα (Pseudalacaspis pentagona), Σφαιρολεκάνιο 
(Sphaerolecanium prunastri), Παρλατόρια (Parlatoria oleae), Μυτιλόµορφη ψώρα (Lepidosaphes ulmi), Αφίδες (Myzus persicae, Aphis spp.), 
Φυλλοδέτες (Archips rosanus, podanus), Ακάρεα (Tetranychus spp., Bryobia praetiosa, Aculus spp), Προνύµφες αφίδων και άλλων εντόµων. 
Δόση 1000-1300 κ.εκ. σκ./ 100 λίτ. Ψεκ. υγρού Ή 500 κ.εκ./100 λιτ σε συνδυασµό µε την εγκεκριµένη δόση ενός εντοµοκτόνου ή 
ακαρεοκτόνου. (max. 2600 κ.εκ. σκ./ στρέµµα ή 1000 σε συνδυασµό µε την εγκεκριµένη δόση ενός εντοµοκτόνου ή ακαρεοκτόνου). Όγκος ψεκ. 
Υγρού 100-200 λίτρα/στρ. Μπορεί να εφαρµοσθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Συνιστώνται ψεκασµοί: -Άνοιξης (µε την έναρξη της 
βλάστησης). -Καλοκαιριού. -Φθινοπώρου. -Χειµώνα. Μεγ. Αρ. ανά καλ. περίοδο: 4
ΕΛΙΑ: Για την καταπολέµηση των: Λεκάνιο (Saissetia oleae), Ασπιδιωτός (Aspidiotus nerii), Παρλατόρια (Parlatoria oleae), Πολίνια (Pollinia pollini), 
Μυτιλόµορφη ψώρα (Lepidosaphes ulmi), Βαµβακάδα (Euphyllura olivina), Προνύµφες εντόµων. Δόση 1000-1300 κ.εκ. σκ./ 100 λίτ. Ψεκ. υγρού 
Ή 500 κ.εκ./100 λιτ σε συνδυασµό µε την εγκεκριµένη δόση ενός εντοµοκτόνου ή ακαρεοκτόνου. (max. 3900 κ.εκ. σκ./ στρέµµα ή 1500 σε 
συνδυασµό µε την εγκεκριµένη δόση ενός εντοµοκτόνου ή ακαρεοκτόνου). Όγκος ψεκ. Υγρού 150-300 λίτρα/στρ. Μπορεί να εφαρµοσθεί καθ’ 
όλη τη διάρκεια του χρόνου. Συνιστώνται ψεκασµοί: -Άνοιξης (µε την έναρξη της βλάστησης). -Καλοκαιριού. -Φθινοπώρου. -Χειµώνα. Μεγ. Αρ. 
ανά καλ. περίοδο: 4
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ: Για την καταπολέµηση των: Κοκκοειδή (Parlatoria spp., Aspidiotus spp., Diaspis spp., Saissetia oleae, Icerya purchasi, 
Ceroplastes sinensis, Pseudocossus spp), Φυλλορύκτες (Napticulla centifoliella, Hyponomeuta malinellus, Leucoptera spp.), Φυλλοδέτες (Tortrix 
spp.), Αφίδες (Aphis spp.). Δόση 1000-1300 κ.εκ. σκ./ 100 λίτ. Ψεκ. υγρού Ή 500 κ.εκ./100 λιτ σε συνδυασµό µε την εγκεκριµένη δόση ενός 
εντοµοκτόνου ή ακαρεοκτόνου. (max. 1040 κ.εκ. σκ./ στρέµµα ή 400 σε συνδυασµό µε την εγκεκριµένη δόση ενός εντοµοκτόνου ή 
ακαρεοκτόνου). Όγκος ψεκ. Υγρού 80 λίτρα/στρ. Μπορεί να εφαρµοσθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Συνιστώνται ψεκασµοί: -Άνοιξης (µε 
την έναρξη της βλάστησης). -Καλοκαιριού. -Φθινοπώρου. -Χειµώνα. Μεγ. Αρ. ανά καλ. περίοδο: 4
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Το εύρος των δόσεων εξαρτάται από τη ένταση της προσβολής.
2. Κατά τη χρήση του RUBINOL 7E τα δένδρα πρέπει να είναι ποτισµένα. Ποτίζουµε µία εβδοµάδα πριν από τον ψεκασµό.
3. Αποφεύγετε τον ψεκασµό όταν τα φυτά είναι µισοµαραµένα και σε περιόδους έντονης ξηρασίας.
4. Να µη γίνεται εφαρµογή µε το σκεύασµα όταν η θερµοκρασία ξεπερνάει τους 32°C, γιατί µπορεί να εµφανιστούν προβλήµατα φυτοτοξικότητας.
5. Να µην γίνονται ψεκασµοί όταν υπάρχει παγετός ή κίνδυνος παγετού, καθώς και σε περιόδους ξηρασίας και υπερβολικής υγρασίας.
6. Να µη γίνεται εφαρµογή µε το σκεύασµα επί 30 ηµέρες πριν ή µετά την εφαρµογή θείου ή θειασβεστίου.
7. Στα µηλοειδή και ειδικά στο κρυστάλλι να µην προηγείται ή έπεται εφαρµογή captan, folpet, δινιτροενώσεων σε διάστηµα τουλάχιστον 1 

εβδοµάδας.

Διανοµέας:  
ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Μεσογείων 335
153 10 Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλ: 210 6726381

Θερινός πολτός, κατά κοκκοειδών, ακάρεων, 
αφίδων και λεπιδοπτέρων.

Περιεχόµενο: 1 λίτρο

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Μπορεί να προκαλέσει
θάνατο σε περίπτωση
κατάποσης και
διείσδυσης στις
αναπνευστικές οδούς.


