
Κάτοχος της άδειας:  
CHEMINOVA A/S 
P.O. Box 9, DK-7620 Lemvig, Denmark

Zoro® 1,8 EW
(Abamectin 1.8%)

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ-ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΟ 
ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΦΉΣ.
ΕΝΑΙΏΡΉΜΑ, ΛΑΔΙ ΣΕ ΝΕΡΟ (EW)

Προκαλεί παράλυση στα έντομα με αποτέλεσμα το θάνατό τους 
από ασιτία.

Εγγυημένη σύνθεση: 
Δραστική ουσία: Abamectin: 1,8 % β/ο 
Βοηθητικές ουσίες: 97,9 % β/β

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά:  
14.532/ 30-7-2015

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες
Απαγορεύεται η εφαρμογή του με αεροψεκασμούς
Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την 
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε 
τις οδηγίες χρήσης.

Περιεχόμενο 1 λίτρο

ΠΡΟΣΟΧΗ Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Προκαλεί σοβαρό 
οφθαλμικό ερεθισμό. Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο νευρικό σύστημα 
ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. Πολύ τοξικό για τους 
υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, 
πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Αποθηκεύεται μακριά 
από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Μην αναπνέετε ατμούς. Να φοράτε μέσα 
ατομικής προστασίας για τα μάτια. - Μη ρυπαίνεται τα νερά με το σκεύασμα 
ή τη συσκευασία του. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε 
επιφανειακά ύδατα. - Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων 
αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους). - Για να 
προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν αψέκαστη 
ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα: 20 μέτρων για αχλάδια, 
μήλα και ροδάκινα, 15 μέτρων για εσπεριδοειδή, 10 μέτρων για αμπέλια, 
2 μέτρων για μαρούλια, τομάτες και μελιτζάνες (υπαίθρου), πιπεριές και 
κολοκυνθοειδή μη βρώσιμου φλοιού. - Τοξικό για τις μέλισσες. - Για να 
προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μη χρησιμοποιείτε 
το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία. Μην χρησιμοποιείτε το 
προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. – Μη χρησιμοποιείτε 
το προϊόν όταν τα ζιζάνια είναι ανθισμένα. - Για εφαρμογές στο θερμοκήπιο, 
να μην εισέρχονται έντομα επικονιαστές πριν περάσουν 4 ημέρες από 
την εφαρμογή. - Φοράτε γάντια και ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την 
ανάμιξη/φόρτωση. - Αποφύγετε την είσοδο στην περιοχή όπου έγινε 
εφαρμογή μετά από βροχή. - Δεν θα πρέπει να εισέρχεστε στους αγρούς 
που έχουν ψεκαστεί πριν στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό. Σε περίπτωση που 
εισέλθετε στον αγρό αμέσως μετά την εφαρμογή να φοράτε κατάλληλη 
προστατευτική ενδυμασία και γάντια.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ – ΣΤΟΧΟΣ 
– ΔΟΣΕΙΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΉ (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, 
Μανταρινιά, Κλημεντίνη): 30-40 κ.εκ./100 λίτρα 
ψεκ. υγρού (30-80 κ.εκ./στρ.) με όγκο ψεκ. 
υγρού, 100-200 λιτ./στρ. Για Φυλλοκνίστη, με 
την εμφάνιση των πρώτων στοών στα φύλλα. Για 
Ακάρεα, με την εμφάνιση των πρώτων κινητών 
μορφών. ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ: 50-100 
κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (50-120 κ.εκ./στρ.) με 
όγκο ψεκ. υγρού, 100-120 λιτ./στρ. Για Ακάρεα, 
εφαρμογές από την πτώση των πετάλων ή με 
την εμφάνιση των εντόμων. ΜΉΛΙΑ: 80 κ.εκ./100 
λίτρα ψεκ. υγρού (60-96 κ.εκ./στρ.) με όγκο ψεκ. 
υγρού, 75-120 λιτ./στρ. Για Ακάρεα, εφαρμογές από 
την πτώση των πετάλων ή με την εμφάνιση των 
εντόμων. ΑΧΛΑΔΙΑ: 50-100κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. 
υγρού (37,5-120 κ.εκ./στρ.) με όγκο ψεκ. υγρού, 
75-120 λιτ./στρ. Για Ψύλλα, εφαρμογές από την 
πτώση των πετάλων ή με την εμφάνιση των νυμφών. 
Για Ακάρεα, εφαρμογές από την πτώση των 
πετάλων ή με την εμφάνιση των εντόμων. ΑΜΠΕΛΙ 
(επιτραπέζιο): 50-100κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού 
(50-120 κ.εκ./στρ.) με όγκο ψεκ. υγρού, 50-120 
λιτ./στρ. Για Ακάρεα, με την εμφάνιση των πρώτων 
κινητών μορφών επί του 70% των φύλλων. ΑΜΠΕΛΙ 
(Οινοποιήσιμο): 50-100κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού 
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Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:
FMC Χημικά Ελλάς ΜΕΠΕ
Έδρα: Μαιάνδρου 15, 11528 Αθήνα

Γραφεία: Λαγουμιτζή 24, 17671 Αθήνα
Τηλ. 211 1983903 & 211 1097244, Fax: 211 1097209
e-mail: Evangelos.diamantis@fmc.com
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Product SKU 10078730 Base for Booklet

Product SKU Description Zoro,18EW,1L Booklet 244x130
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(25-100 κ.εκ./στρ.) με όγκο ψεκ. υγρού, 50-100 λιτ./στρ. Για Ακάρεα, με 
την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών επί του 70% των φύλλων.  
ΤΟΜΑΤΑ (υπαίθρια, θερμοκήπιο): 50-100κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού 
(15-100 κ.εκ./στρ.) με όγκο ψεκ. υγρού, 30-100 λιτ./στρ. Για Ακάρεα, 
με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών. Για Θρίπες, με την 
εμφάνιση των πρώτων προνυμφών. Για Τούτα, με την εμφάνιση των 
πρώτων στοών. Για Λιριόμυζα, με την εμφάνιση εναπόθεσης των 
πρώτων αυγών. ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (υπαίθρια, θερμοκήπιο): 50-80κ.εκ./100 
λίτρα ψεκ. υγρού (15-80 κ.εκ./στρ.) με όγκο ψεκ. υγρού, 30-100 λιτ./
στρ. Για Ακάρεα, με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών. Για 
Θρίπες, με την εμφάνιση των πρώτων νυμφών. ΠΙΠΕΡΙΑ (υπαίθρια, 
θερμοκήπιο): 50-100κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (15-100 κ.εκ./στρ.) με 
όγκο ψεκ. υγρού, 30-100 λιτ./στρ. Για Ακάρεα, με την εμφάνιση των 
πρώτων κινητών μορφών. ΠΕΠΟΝΙ, ΚΑΡΠΟΥΖΙ, ΑΓΓΟΥΡΙ (υπαίθρια, 
θερμοκήπιο), ΦΡΑΟΥΛΑ (θερμοκήπιο): 50-100κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. 
υγρού (15-100 κ.εκ./στρ.) με όγκο ψεκ. υγρού, 30-100 λιτ./στρ. Για 
Ακάρεα, με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών. Για Λιριόμυζα, 
με την εμφάνιση εναπόθεσης των πρώτων αυγών. ΜΑΡΟΥΛΙ υπαίθρου 
και άλλα σαλατικά υπαίθρου **, συμπεριλαμβανομένων των κραμβών: 
50-100κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (15-100 κ.εκ./στρ.) με όγκο ψεκ. 
υγρού, 30-100 λιτ./στρ. Για Ακάρεα, με την εμφάνιση των πρώτων 
κινητών μορφών. Για Λιριόμυζα, με την εμφάνιση εναπόθεσης των 
πρώτων αυγών.
**Ειδικότερα: Λυκοτρίβολο (Ιταλική ποικιλία V. eriocarpa), Μαρούλια 
[Μαρούλι στρογγυλό (σαλάτα), Σαλάτα lollo rosso (L. sativa crispa ssp., 
Σαλάτα iceberg, Μαρούλι κοινό (L. sativa longifolia)], Σκαρόλα (πικρίδα) 
(αγριοκιχώριο, Κοκκινόφυλλο κιχώριο, Ιταλικό radicchio, αντίδι κατσαρό, 
κιχώριο “sugar loaf”, (C. endivia var. crispum/C. intybus var. foliosum), 
ταραξάκο/άγρια ραδίκια), Φύλλα και βλαστοί του είδους Brassica spp, 
συμπεριλαμβανομένων και των πράσινων φύλλων των ρεβών (Ιαπωνικό 
σινάπι Mizuna (B. juncea japonica), φύλλα μπιζελιών και ραπανιών και 
άλλες καλλιέργειες babyleaf του γένους Brassica (συγκομιδή μέχρι το 
στάδιο του 8ου πραγματικού φύλλου), φύλλα γογγυλοκράμβης.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ 
Μεσοδιαστήματα επεμβάσεων: ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ, ΤΟΜΑΤΑ – 
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ – ΠΙΠΕΡΙΑ (υπαίθρια, θερμοκήπιο), ΜΑΡΟΥΛΙ υπαίθρου 
και άλλα σαλατικά υπαίθρου**, συμπεριλαμβανομένων των κραμβών, 
3/7 ημέρες. ΜΗΛΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ: 2/15 ημέρες. ΠΕΠΟΝΙ, ΚΑΡΠΟΥΖΙ, 
ΑΓΓΟΥΡΙ (υπαίθρια, θερμοκήπιο), ΦΡΑΟΥΛΑ (θερμοκήπιο): 2/7 ημέρες. 
ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ, ΑΜΠΕΛΙ (Eπιτραπέζιο και Οινοποιήσιμο): 1 
εφαρμογή.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος. Τρόπος παρασκευής 
ψεκαστικού υγρού: Ανακινείστε καλά πριν τη χρήση. Γεμίζουμε το 
δοχείο του ψεκαστικού με τη μισή ποσότητα νερού και προσθέτουμε την 
απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας. Συμπληρώνουμε 
το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας. Καθαρισμός ψεκαστήρα: Νερό και 

απορρυπαντικό.
Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες 
και στις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής. Στην αχλαδιά να 
αποφεύγεται ο συνδυασμός ZORO 1,8 EW με λάδι, 14 ημέρες πριν ή 
μετά την εφαρμογή του μυκητοκτόνου Captan.

Συνδιαστικότητα: Το προϊόν εφαρμόζεται μόνο του.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης 
του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει 
εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην εισέρχεσθε στην ψεκασμένη περιοχή 
πριν το ψεκαστικό υγρό στεγνώσει στα φύλλα.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις 
οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Το 
σκεύασμα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε εδώδιμες καλλιέργειες 
θερμοκηπίου κατά τους χειμερινούς μήνες (Νοέμβριο-Φεβρουάριο), 
εξαιρούνται οι καλλιέργειες της τομάτας και της μελιτζάνας. Διαχείριση 
ανθεκτικότητας: Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, 
συνιστάται η χρήση του προϊόντος σε εναλλαγή με προϊόντα με 
διαφορετικό τρόπο δράσης. Συνιστάται επίσης να μη χρησιμοποιείτε το 
προϊόν περισσότερες από δύο φορές συνεχόμενα.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (TAE): ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ, 
ΑΜΠΕΛΙ (οινοποιήσιμο, επιτραπέζιο): 10 ημέρες, ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ, 
ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ: 14 ημέρες, ΑΧΛΑΔΙΑ, ΜΗΛΙΑ, ΤΟΜΑΤΑ – ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ - 
ΠΙΠΕΡΙΑ (υπαίθρου και θερμοκηπίου), ΠΕΠΟΝΙ – ΚΑΡΠΟΥΖΙ - ΑΓΓΟΥΡΙ 
(θερμοκηπίου), ΦΡΑΟΥΛΑ (θερμοκηπίου): 3 ημέρες, ΠΕΠΟΝΙ – 
ΚΑΡΠΟΥΖΙ - ΑΓΓΟΥΡΙ (υπαίθρου): 5 ημέρες, ΜΑΡΟΥΛΙ (υπαίθρου) και 
άλλα σαλατικά υπαίθρου (για τα είδη που αναγράφονται στο φάσμα 
δράσης): 7 ημέρες

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
και της συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό 
πίεση με κατάλληλο μηχανισμό 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. Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της 
συσκευασίας.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για 
αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον 
είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Σε περίπτωση επαφής με το 
δέρμα: Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως 

και πλύνετε τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με άφθονο νερό και 
σαπούνι. Σε περίπτωση κατάποσης: Χορηγείστε αμέσως 1 ή 2 ποτήρια 
νερό και προκαλέστε εμετό, αγγίζοντας απαλά το βάθος του λαιμού με 
το δάχτυλο ή με ένα μη συνδεδεμένο αντικείμενο. Μην προκαλέσετε 
εμετό και μην χορηγήσετε τίποτα από το στόμα σε άτομα που έχουν 
χάσει τις αισθήσεις τους. Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον 
ασθενή σε καθαρό αέρα. Εάν δεν αναπνέει, εφαρμόζετε τεχνητή 
αναπνοή, κατά προτίμηση στόμα-με-στόμα. Συστάσεις για την ιατρική 
αντιμετώπιση της οξείας δηλητηρίασης: Τα πρώτα συμπτώματα οξείας 
δηλητηρίασης περιλαμβάνουν μυδρίαση (διεσταλμένες κόρες), αταξία 
(αστάθεια) και μυϊκούς σπασμούς .Η δηλητηρίαση λόγω τυχαίας 
κατάποσης του σκευάσματος μπορεί να περιοριστεί με την πρόκληση 
εμετού εντός μισής ώρας από την έκθεση. Εάν η δηλητηρίαση που 
προκλήθηκε από την έκθεση εξελίσσεται μέχρι του σημείου να 
προκαλέσει έντονο εμετό, πρέπει να ελεγχθούν τα επίπεδα ισορροπίας 
μεταξύ υγρών και ηλεκτρολυτών. Πρέπει να παρασχεθεί κατάλληλη 
υποστηρικτική θεραπεία για την αποκατάσταση του παρεντερικού 
υγρού, μαζί με τα λοιπά μέτρα υποστήριξης που απαιτούνται (όπως η 
διατήρηση των επιπέδων της πίεσης του αίματος), όπως υποδεικνύουν 
οι κλινικές ενδείξεις, τα συμπτώματα και οι μετρήσεις. Σε βαριές 
περιπτώσεις, η παρακολούθηση πρέπει να συνεχίζεται για πολλές 
ημέρες, έως ότου η κλινική εικόνα καταστεί σταθερή και φυσιολογική. 
Θα ήταν καλό να αποφεύγονται τα φάρμακα που αυξάνουν τη 
δραστηριότητα GABA (βαρβιτουρικά, βενζοδιαζεπίνες, βαλπροϊκό οξύ) 
σε ασθενείς με πιθανή δηλητηρίαση από abamectin. Αντίδοτο: Δεν 
υπάρχει. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.
ΤΉΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΉΛΉΤΉΡΙΑΣΕΏΝ: 210-7793777

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Το 
σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον εάν διατηρηθεί 
στην αρχική του συσκευασία σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο 
χώρο και σε συνήθεις θερμοκρασίες.


