
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1L

Εγγυημένη σύνθεση: pyrethrins 5% β/ο 
Βοηθητικές ουσίες: 89,96% β/β 

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με 
άφθονο νερό και σαπούνι. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνε-
τε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαι-
ρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν παρατηρηθεί 
ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευτείτε/επισκεφτεί-
τε γιατρό. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επι-
σκεφθείτε γιατρό. ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό. Εφαρμόστε συμπτωματική 
θεραπεία. ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

Περιέχει 2,4-/2,6-Toluene diisocyanate mixture. 
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, 
μην πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Αποφεύγετε να 
αναπνέετε το ψεκαστικό υγρό. Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά τον χει-
ρισμό. Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο 
εργασίας. Να φοράτε προστατευτικά γάντια. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και 
πλύνετέ τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Μαζέψτε την χυμένη ποσότητα. Πε-
ριέχει 2,4-/2,6-Toluene diisocyanate mixture. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργι-
κή αντίδραση. Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή την συσκευασία του. Για 
να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Αρ. Αδείας διάθεσης στην αγορά: 14.536/ 5-10-2015
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Προσοχή
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους
οργανισμούς, με μακροχρόνιες 
επιπτώσεις.  

Κάτοχος της έγκρισης - Παρασκευαστής: 
ΒΙΟΡΥΛ Α.Ε., ΧHMIKH KAI ΓEΩΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
28o χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας, 190 14 Αφίδνες, Αττικής 
Τηλ.: 22950 45100, e-mail: info@viorylagro.gr, www.viorylagro.gr

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί καλύψεως. ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑ-
ΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι 
την μέση. Αραιώνουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος μέχρι την μέση σε 
μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προ-
σθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. ΤΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΣ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΠΡΕ-
ΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΣΚΟΠΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ. Συνδυαστικότη-
τα: -. Καθαρισμός ψεκαστήρα: Συστήνεται ο καθαρισμός του ψεκαστήρα με νερό. 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Oι φιάλες και τα δοχεία 
ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνου-
με στο ψεκαστικό υγρό) και στην συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με 
τρύπημα, για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία 
συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Τρόπος και 
χρόνος εφαρμογής: Με την εμφάνιση των προσβολών. Πεδίο Εφαρμογής-Στό-
χοι: Τομάτα (Θ): Για Αλευρώδεις και Τούτα με 60-90 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού και 
με 50-120 λίτρα ψεκ. υγρού στρέμμα. Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλλιεργητι-
κή περίοδο:3 Μεσοδιάστημα επεμβάσεων: 7 ημέρες. Μελιτζάνα (Θ): Για Δορυφό-
ρο της πατάτας και Αλευρώδεις με 60-90 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού και με 50-100 
λίτρα ψεκ. υγρού στρέμμα. Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίο-
δο:3. Μεσοδιάστημα επεμβάσεων 7 ημέρες. Καλλωπιστικά φυτά εσωτερικού χώ-
ρου: Για Θρίπες, Αφίδες και Αλευρώδεις με 60 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού και με 

50-100 λίτρα ψεκ. υγρού στρέμμα. Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλλιεργη-
τική περίοδο: 2. Μεσοδιάστημα επεμβάσεων: 7 ημέρες ΧΡHΣΕΙΣ MIKΡΗΣ 
ΣΗΜΑΣIΑΣ: Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Με την εμφάνιση των πρώτων 
προσβολών. Μελιτζάνα (Θ): Για Θρίπες με 60-90 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού 
και με 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού στρέμμα. Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλ-
λιεργητική περίοδο:3. Μεσοδιάστημα επεμβάσεων 7 ημέρες. Τριανταφυλλιά: 
Για Θρίπες με 60 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού και με 50-100 λίτρα ψεκ. υγρού 
στρέμμα. Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:2. Μεσοδιά-
στημα επεμβάσεων 7 ημέρες. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Το εύρος των δόσεων εί-
ναι ανάλογο της πυκνότητας του πληθυσμού των εντόμων. 2. Οι ψεκασμοί να 
διενεργούνται αργά το απόγευμα ή νωρίς το πρωί και να δίνεται ιδιαίτερη προ-
σοχή ώστε να εξασφαλίζεται καλή κάλυψη του εναερίου τμήματος της καλλι-
έργειας. 3. Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα του σκευάσματος και 
δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις για τις ανωτέρω 
χρήσεις ήσσονος σημασίας. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν 
φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή 
τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος. Υπεύθυνος σε σχέση με 
τις αποτυχίες όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του προϊόντος για τις χρή-
σεις ήσσονος σημασίας, είναι το πρόσωπο που χρησιμοποιεί το φυτοπροστα-
τευτικό προϊόν. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Τομάτα (Θ), Μελι-
τζάνα (Θ): 2 ημέρες. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και 
της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει 
εφαρμοστεί το σκεύασμα: Να μην εισέρχονται άνθρωποι ή ζώα στην ψεκα-
σμένη περιοχή πριν στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό. Αν εισέλθει εργα-
ζόμενος στην ψεκασμένη περιοχή μετά τον ψεκασμό και πριν στεγνώσει το 
ψεκαστικό υγρό, να φορά γάντια, μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμι-
σο. Στοιχεία φυτοτοξικότητας: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμ-
φωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσης. Στα καλλωπιστικά, πριν την γενι-
κευμένη χρήση, να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή σε μικρή έκταση.
Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Το 
προϊόν διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευ-
ής του στην αρχική του, καλά κλεισμένη συσκευασία, σε δροσερό, ξηρό και 
καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από το ηλιακό φως. Δεν πρέπει να αποθηκεύε-
ται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 45°C. 
Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας του.

Εντομοκτόνο επαφής της ομάδας 
των φυσικών πυρεθρινών. 
Δρα στο νευρικό σύστημα των 
εντόμων, προκαλώντας αρχικά 
κατάρρευση και στην συνέχεια 
τον θάνατό τους

ΚΥΠΡΟΣ:  Αρ. Αδείας: 2744
1στρέμμα = 1 δεκάριο
Τηλ Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401

Υπεύθυνος για την διάθεση στην αγορά/ Διανομέας
L. Lambrou Agro Ltd,  Οθέλλου 11, 2540 Δάλι
Βιομ. περιοχή Ιδαλίου, τηλ: 22667908
e-mail: info@lambrouagro.com.cy

Ημερομηνία παραγωγής:                 Ημερομηνία λήξης:         
Αρ. παρτίδας: επί της συσκευασίας

ΠΥΡΕΘΡΟ
ΒΙΟΡΥΛ 5SC
Pyrethrins (πυρεθρίνες) 5%
Υδατικό Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)


