
F-0
08

71
/3

19
02

 - G
RE

EC
E

F-00871/31902 - GREECE - BASE

NOIRP. 032

AVAUNT® 15EC ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ. 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ 
ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ (ΑΙΜΑ, 
ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑ) ΥΣΤΕΡΑ 
ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ Ή 
ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΗ ΈΚΘΕΣΗ. 
ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΕ 
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ 
ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

ΠΕΡΙΕΧΕΙ INDOXACARB. 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ 
ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ. 

ΠΡΟΣΟΧΗ
- Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
-  Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν 

χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Μην αναπνέετε σταγονίδια.
- Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό.
-  Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο 

περιβάλλον.
- Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
-  Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σε 

σημεία συλλογής που προβλέπονται από το 
ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης 

-  Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη 
συσκευασία του.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να 
αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων 
από τα επιφανειακά ύδατα.

Μην ψεκάζετε όταν οι μέλισσες είναι παρούσες. 

Κάτοχος της άδειας-Υπεύθυνος επικοινωνίας-
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:   
FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ M.EΠΕ
ΕΔΡΑ: Μαιάνδρου 15, 11528  Αθήνα
ΓΡΑΦΕΙΑ: Λαγουμιτζή 24, 17671 Αθήνα
TΗΛ.: 211 198 3903 - FAX:  +30 211 1097209
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ TΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
Εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση κύρια Λεπιδοπτέρων. Περιέχει 
indoxacarb που ανήκει στην ομάδα οξαδιαζινών. Δρα στο κεντρικό νευρικό σύστημα των εντόμων, 
και συγκεκριμένα στους διαύλους των ιόντων Na στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων των 
εντόμων. Mετά την εφαρμογή του τα έντομα σταματούν κάθε κίνηση και πρόσληψη τροφής. Τα 
ευαίσθητα έντομα θανατώνονται μέσα σε 24-60 ώρες από την εφαρμογή.
Έχει δράση σε όλα τα προνυμφικά στάδια των λεπιδοπτέρων αλλά και σε ακμαία ορισμένων 
ειδών. Παραμένει δραστικό και στις υψηλές θερμοκρασίες.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
Χρησιμοποιείστε καθαρό ψεκαστικό. Mισογεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό. Προσθέστε σιγά-
σιγά την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος υπό συνεχή ανάδευση. Απογεμίστε το βυτίο με 
νερό και διατηρήστε την ανάδευση έως την ολοκλήρωση της εφαρμογής. Πλύνετε τη συσκευασία 
και προσθέστε τα νερά της έκπλυσης στο βυτίο. Ολοκληρώστε την πλήρωση του δοχείου με το 
υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση. Χρησιμοποιήστε το ψεκαστικό υγρό το συντομότερο 
δυνατόν.

NOIR
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ΟΔΗΓIΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αμπέλι (οινοποιήσιμο): Για την καταπολέμηση της Κοχυλίδας (Eupoecilia ambiguella), της 
Ευδεμίδας (Lobesia botrana) και της Πυραλίδας (Sparganothis pilleriana) συνιστάται ψεκασμός 
φυλλώματος στη δόση 35 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρού από το στάδιο των 3 φύλλων έως την 
πλήρη ωρίμανση. Η έναρξη των ψεκασμών θα πρέπει να γίνεται κατά την εκκόλαψη των αυγών 
κάθε γενιάς. Η 1η εφαρμογή θα πρέπει να γίνεται πριν ή μετά την ανθοφορία με την εμφάνιση 
των πρώτων προνυμφών. Για τον έλεγχο της 2ης και 3ης γενιάς, η 1η εφαρμογή θα πρέπει να 
γίνεται από την αρχική εναπόθεση των αυγών και έως το πρώιμο στάδιο του μαύρου κεφαλιού. 
Εάν οι πτήσεις των 2 γενιών εκτείνονται πάνω από 10 ημέρες, μπορείτε να πραγματοποιήσετε 2 
εφαρμογές στη γενιά.
Για την καταπολέμηση του Τζιτζικακιού (Jacobiasca lybica) συνιστάται να γίνεται η έναρξη των 
εφαρμογών με την εμφάνιση του επιβλαβούς οργανισμού και αν υπερβαίνει τα κατώτερα όρια 
οικονομικής ζημίας. Σε περίπτωση μικρής προσβολής, η εφαρμογή για τα λεπιδόπτερα 2ης γενιάς, 
μπορεί να είναι αρκετή για την καταπολέμηση του εντόμου. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε 
έως 1 εφαρμογή ανά καλλιεργητική περίοδο.
Όγκος ψεκ. υγρού: 30-70 λίτρα/στρέμμα 
Αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 3 με μεσοδιάστημα 10-14 ημερών
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Προστασία εργαζόμενου:
Για εγκεκριμένες χρήσεις, εκτός του βαμβακιού, να χρησιμοποιείτε γάντια χημικής προστασίας 
για εργασίες που διαρκούν πάνω από 2 ώρες.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της 
συσκευασίας:
Αποτέφρωση του προϊόντος σε έχουσα τη σχετική άδεια μονάδα για τα μολυσμένα υλικά 
συσκευασίας με μέριμνα να μην μολύνονται τα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα.

Διαχείριση κενών συσκευασίας
Ξεπλύνετε 3 φορές τα κενά υλικά συσκευασίας, ρίξτε τα νερά στο ψεκαστικό. Μην 
ξαναχρησιμοποιείτε τα κενά υλικά συσκευασίας για οποιαδήποτε άλλη χρήση. Τρυπήστε ή 
κάψτε τα κενά υλικά συσκευασίας ή απομακρύνετέ τα με άλλο τρόπο σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα σκευάσματος : Στην αρχική 
απαραβίαστη συσκευασία του και σε κανονικές συνθήκες παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από 
την ημερομηνία παραγωγής.

Βιομηχανική Ντομάτα : Για την καταπολέμηση του Ασημένιου σκώρου (Autographa gamma), 
του Άλτη (Chrysodeixis chalcites), του Πράσινου σκουληκιού (Helicoverpa armigera), της 
Οστρίνιας (Ostrinia nubilalis), των Σποντοπτέρων (Spodoptera exigua, Spodoptera littoralis) και 
της Τούτας (Tuta absoluta) συνιστάται ψεκασμός φυλλώματος στη δόση των 25 κ.εκ./στρέμμα 
από το στάδιο των 3 φύλλων έως την πλήρη ωρίμανση. Η έναρξη των ψεκασμών θα πρέπει να 
γίνεται με την εμφάνιση των αυγών ή των νεαρών προνυμφών (η πιο αποτελεσματική εφαρμογή 
πραγματοποιείται κατά την εκκόλαψη), επαναλαμβάνοντας τις εφαρμογές ανάλογα με την 
ένταση της προσβολής.
Όγκος ψεκ. υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα.
Αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 3 με μεσοδιάστημα 10-14 ημερών
Μπρόκολο, Λάχανο, Κουνουπίδι: Για την καταπολέμηση της Μαμέστρας (Mamestra 
brassicae), των Πιερίδων (Pieris brassicae, Pieris rapae), της Πλουτέλλας (Plutella xylostella) και 
της Σποντόπτερας (Spodoptera spp.1) συνιστάται ψεκασμός φυλλώματος στη δόση των 17 κ.εκ./
στρέμμα από το στάδιο των 3 φύλλων έως την πλήρη ωρίμανση. Η έναρξη των ψεκασμών θα 
πρέπει να γίνεται με την εμφάνιση των αυγών ή των νεαρών προνυμφών, επαναλαμβάνοντας τις 
εφαρμογές ανάλογα με την ένταση της προσβολής.
Όγκος ψεκ. υγρού: 30-70 λίτρα/στρέμμα.
Αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 3 με μεσοδιάστημα 10-14 ημερών
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Βαμβάκι: Για την καταπολέμηση του Πράσινου σκουληκιού (Helicoverpa armigera) συνιστάται 
ψεκασμός φυλλώματος στη δόση των 25 κ.εκ./στρέμμα από το στάδιο των 9 φύλλων (BBCH 19) 
και έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 89). Η έναρξη των ψεκασμών θα πρέπει να 
γίνεται με την εμφάνιση των αυγών ή των νεαρών προνυμφών (η πιο αποτελεσματική εφαρμογή 
πραγματοποιείται κατά την εκκόλαψη), επαναλαμβάνοντας τις εφαρμογές ανάλογα με την 
ένταση της προσβολής.
Όγκος ψεκ. υγρού: 50-100 λίτρα/στρέμμα.
Αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο: 3 με μεσοδιάστημα 10-14 ημερών

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.  Ειδικότερα, με την εμφάνιση της σποντόπτερας (Spodoptera spp.), συνιστάται η εναλλαγή με 

άλλο αποτελεσματικό εντομοκτόνο, με διαφορετικό τρόπο δράσης, όπως το Altacor® 35 WG.
2.  Οι ψεκασμοί γίνονται με βάση την εμφάνιση των εντόμων και την Τελευταία επέμβαση πριν τη 

συγκομιδή και όχι με το στάδιο της καλλιέργειας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά
3.  Οι ψεκασμοί να γίνονται σύμφωνα με τις κατά τόπους γεωργικές προειδοποιήσεις 
4.  Μην εφαρμόζεται το σκεύασμα αν οι καλλιέργειες βρίσκονται σε κατάσταση στρές
5.  Ο ψεκασμός δεν χρειάζεται να επαναληφθεί αν ακολουθήσει βροχή μετά από 2 ώρες

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Το προϊόν δεν είναι συμβατό με σκευάσματα που έχουν αλκαλική αντίδραση. Σε περίπτωση 
ανάμιξης στο βυτίο για χρήση σε εγκεκριμένες καλλιέργειες που αναγράφονται στην ετικέτα, 
ακολουθήστε τους αυστηρότερους περιορισμούς και προφυλάξεις. Συνιστάται να προηγηθεί 
δοκιμή μικρής κλίμακας . Σε περίπτωση που δεν δίνονται συγκεκριμένες οδηγίες , η ανάμιξη 
στο βυτίο να γίνει με την παρακάτω σειρά WSB, SG, WG, WP, SC, CS, SE, OD, EW, EC, SL, αν και 
γενικά δεν συνιστώνται αναμείξεις EC + CS & EW + CS.

Προστασία χειριστή:
Για όλες τις εγκεκριμένες χρήσεις, να φοράτε γάντια χημικής προστασίας κατά τη διάρκεια της 
ανάμειξης / πλήρωσης.
Για όλες τις εγκεκριμένες χρήσεις με χειροκίνητο ψεκασμό, να φοράτε γάντια και ενδυμασία 
χημικής προστασίας (τύπου 3 ή 4, σύμφωνα με το πρότυπο UNE-EN14605: 2005 + A1: 2009) και 
κατάλληλα υποδήματα, κατά την εφαρμογή, τον καθαρισμό και τη συντήρηση του εξοπλισμού.
Κατά τη διάρκεια εφαρμογής με τρακτέρ που διαθέτει κουβούκλιο και συσκευή φιλτραρίσματος 
του αέρα, μπορείτε να παραλείψετε τον προστατευτικό εξοπλισμό, υπό την προϋπόθεση ότι τα 
παράθυρα θα είναι κλειστά. Αποφύγετε την επαφή με υγρό φύλλωμα κατά τη διάρκεια του 
ψεκασμού.
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Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:
Αμπέλι οινοποιήσιμο: 10 ημέρες.
Βιομηχανική τομάτα: 1 ημέρα. 
Μπρόκολο, κουνουπίδι , λάχανο: 3 ημέρες. 
Βαμβάκι: 14 ημέρες.

Καθαρισμός ψεκαστήρα:
Καθαρίστε σχολαστικά τον εξοπλισμό εφαρμογής αμέσως μετά την εφαρμογή του προϊόντος, 
για να μειώσετε την καθίζηση που θα δυσχεράνει τον επόμενο καθαρισμό. Αδειάστε τον 
εξοπλισμό. Ξεπλύνατε σχολαστικά το δοχείο του εξοπλισμού εφαρμογής, τη ράβδο και 
τους εύκαμπτους σωλήνες με καθαρό νερό. Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα. Αφαιρέστε τα 
ακροφύσια και τα φίλτρα. Ξεπλύνατε ξανά όλα τα μέρη του εξοπλισμού με καθαρό νερό. 
Να φοράτε προστατευτική ενδυμασία κατά τη διάρκεια καθαρισμού. Μην καθαρίζετε τον 
εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε πηγάδια, υδάτινες οδούς, καλλιεργούμενες γαίες και δένδρα. 
Τα νερά της έκπλυσης πρέπει να απορρίπτονται σε κατάλληλους χώρους

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ
Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Για την αποφυγή εμφάνισης ή πολλαπλασιασμού πληθυσμών εντόμων ανθεκτικών στο 
Avaunt® 15EC, όπως τα έντομα που αναφέρονται στην ετικέτα, συνιστάται να χρησιμοποιείτε 
το προϊόν στα πιο ευαίσθητα στάδια ανάπτυξης των εντόμων, εναλλάσσοντας το προϊόν με 
άλλα αποτελεσματικά εντομοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης ή με τη χρήση βιολογικών ή 
καλλιεργητικών μεθόδων που ελαχιστοποιούν τους πληθυσμούς επιβλαβών οργανισμών. Μη 
χρησιμοποιείτε εντομοκτόνο με τον ίδιο τρόπο δράσης σε δύο διαδοχικές γενιές του εντόμου. 
Εντομοκτόνο IRAC Group 22A

Τρόπος εφαρμογής:
Ψεκασμοί φυλλώματος κατά προτίμηση νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ. Να αποφεύγεται ο 
διασκορπισμός του ψεκαστικού νέφους εκτός της ζώνης εφαρμογής και ιδιαίτερα πλησίον 
επιφανειακών υδάτων. Μειώστε τον κίνδυνο διασποράς ρυθμίζοντας τον εξοπλισμό να παράγει 
μεγαλύτερες σταγόνες ή χρησιμοποιώντας ακροφύσια χαμηλής διασποράς. Εφαρμόστε μόνο 
όταν οι επιβλαβείς πληθυσμοί εντόμων φθάσουν τα όρια οικονομικής ζημίας που καθορίζονται 
από τον αρμόδιο τεχνικό ή σύμβουλο της περιοχής σας. Πριν αποφασιστεί η εφαρμογή του 
προϊόντος, θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι πληθυσμοί των ωφέλιμων εντόμων.Μην 
εφαρμόζετε εάν η καλλιέργεια είναι σε κατάσταση στρες
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