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CYAN MAGENTA JAUNE NOIR
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Περιεχόμενο:
250 κ.εκ ℮

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: 
Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, 
πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 
Aποφεύγετε να αναπνέετε σταγονίδια/εκνεφώματα. 
Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά το χειρισμό. Να 
φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ 
μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. 
Φοράτε γάντια και ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την 
ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή. Σε περίπτωση 
επανεισόδου μετά την εφαρμογή στην καλλιέργεια 
φοράτε γάντια και ολόσωμη φόρμα εργασίας.  Διάθεση 
του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία. Μην ρυπαίνεται τα νερά με το προϊόν ή την 
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).

Ημ. Παρασκευής: Αρ Παρτίδας:

Τα FMC, FMC logo και Exirel®bait 20 SC είναι εμπορικά 
σήματα της FMC Corporation ή και θυγατρικών της. ©2022 
FMC Corporation. All rights reserved

FILL IN DIMENSION (WxH)
Country GREECE Single label

Product SKU 11014390 Base for Booklet
Product SKU Description EXIREL BAIT_250ML_GR Booklet BKL 195x70 mm 

(155x70 mm)
Label SKU 22053276 Number of pages (Booklet) 8 pages
Label SKU Description LBL_ML-F_250ML_EXIREL BAIT_GR_1 Carton label
Label SKU (earlier version) x Preprinted Material No

Εντομοκτόνο σκεύασμα, επαφής και στομάχου, 
για τον έλεγχο του Δάκου της Ελιάς

Aρ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 14795.01/03/2022
Εγγυημένη σύνθεση:  Cyantraniliprole  10 % β/ο 

Βοηθητικές ουσίες  89,14 % β/β
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες
Κάτοχος της άδειας, Υπεύθυνος για την τελική διάθεση 
στην αγορά:
FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ M.EΠΕ
Λ. Συγγρού 348, 176 74 Καλλιθέα
TΗΛ.: 211 198 3903 - FAX:  +30 211113 8614

EXIREL® BAIT 10 SE
Cyantraniliprole (Σιαντρανιλιπρόλ)
Γαλακτώδες αιώρημα (SE)

Ομάδα 28 Εντομοκτόνο

ΠΡΟΣΟΧΗ
Προκαλεί ερεθισμό του 
δέρματος. Μπορεί να 
προκαλέσει αλλεργική 
δερματική αντίδραση.
Πολύ τοξικό για τους 
υδρόβιους οργανισμούς. 
Πολύ τοξικό για τους 
υδρόβιους οργανισμούς, 
με μακροχρόνιες 
επιπτώσεις. “Για 
να αποφύγετε 
κινδύνους για την 
ανθρώπινη υγεία 
και το περιβάλλον, 
ακολουθείστε 
τις οδηγίες 
χρήσης.’’ Περιέχει 
1,2-benzisothiazole-
3(2H)-one.
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Φάσμα δράσης:
ΕΛΙΑ: Εναντίον του Δάκου (Bactrocera oleae) με δόση 7,5 κ.εκ/
στρέμμα (max). Όγκος ψεκ. υγρού: 0,5-3 λίτρα/στρέμμα. Τρόπος και 
χρόνος εφαρμογής: Δολωματικός ψεκασμός σε συνδυασμό με το 
προσελκυστικό ENTOMELA 75 SL στη δόση των 60 γρ./στρέμμα από 
την έναρξη της ωρίμανσης μέχρι την πλήρη ωρίμανση των καρπών. 
Μέγιστός αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3 με 
μεσοδιάστημα εφαρμογής 7 ημέρες.

Παρατηρήσεις:
1. Μην εφαρμόζεται όταν οι καλλιέργειες βρίσκονται υπό στρες. 

Κατηγορία και τρόπος δράσης: 
Το σκεύασμα είναι εντομοκτόνο σκεύασμα, επαφής και στομάχου, 
για τον έλεγχο του Δάκου της Ελιάς. Περιέχει την δραστική 
ουσία cyantraniliprole, η οποία ανήκει στην χημική οικογένεια των 
ανθρανιλικών διαμιδίων και έχει ένα νέο τρόπο δράσης μέσω της 
ενεργοποίησης των υποδοχέων ρυανοδίνης των εντόμων. Αυτή η 
ενεργοποίηση προκαλεί την απελευθέρωση ασβεστίου από τις 

εσωτερικές αποθήκες των μυών των εντόμων, με άμεσο αποτέλεσμα 
την μειωμένη μυϊκή λειτουργία, παράλυση και ακολούθως θανάτωση 
των εντόμων-στόχων.

Οδηγίες χρήσης:
Τρόπος εφαρμογής: Δολωματικοί ψεκασμοί με τα συνήθη ψεκαστικά 
μέσα. 

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Το σκεύασμα είναι 
ευδιάλυτο στο νερό. Γεμίστε το βυτίο με νερό ως τη μέση και 
προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα δολώματος και μετά 
σκευάσματος υπό συνεχή ανάδευση. Διαλύστε καλά με ανάδευση και 
απογεμίστε το βυτίο. Διενεργήστε τον ψεκασμό υπό ανάδευση. Εάν 
το τελικό ψεκαστικό διάλυμα έχει pH>8 προσθέστε ρυθμιστή pH ή 
χρησιμοποιήστε το ψεκαστικό διάλυμα εντός 4 ωρών. Για μικρούς 
όγκους ψεκαστικού διαλύματος χρησιμοποιείστε φίλτρο 50 mesh και 
εφαρμόστε υπό συνεχή ανάδευση.
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Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αμέσως μετά την 
εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Πλύνετε σχολαστικά 
όλα τα εξαρτήματα ψεκασμού μετά την εφαρμογή. Αδειάστε τελείως 
το ψεκαστικό βυτίο, ξεπλύνετε τρεις (3) φορές το βυτίο και όλα τα 
εξαρτήματα του ψεκαστικού, με καθαρό νερό. Για τον καθαρισμό 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί  καθαριστικό ψεκαστικών μέσων ή 
αμμωνία. Μην καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό και μη ρίχνετε 
τα νερά του καθαρισμού κοντά σε πηγάδια ή σε υδάτινες επιφάνειες.

Συνδυαστικότητα: Δεν έχει αποδειχθεί η συνδυαστικότητα του με 
άλλα σκευάσματα.

Οδηγίες για την ασφαλή αποκομιδή του προϊόντος και της 
συσκευασίας:
Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση 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. 

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές 
υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να 
αποκλειστεί: Το σκεύασμα περιέχει τη δ.ο. cyantraniliprole, που 
ανήκει στην ομάδα 28 κατά IRAC. 

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το σκεύασμα να εφαρμόζεται 
μέχρι 3 φορές ανά καλλιεργητική περίοδο και σε εναλλαγή με 
εντομοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης. Να 
διενεργείται συστηματική παρακολούθηση των πληθυσμών των 
εχθρών/στόχων έτσι ώστε να εντοπιστεί έγκαιρα ενδεχόμενη 
ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης 
αποτελεσματικότητας οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να 
γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας με διαφορετικό τρόπο 
δράσης. 

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της 
πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην 
οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Όταν έχει στεγνώσει το 
ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.
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Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε 
άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους. Δεν είναι 
φυτοτοξικό εφόσον χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις συνιστώμενες 
οδηγίες της ετικέτας.

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο: 
Μην χορηγείτε τίποτα από το στόμα σε αναίσθητο άτομο.
Σε περίπτωση αδιαθεσίας, συμβουλευτείτε έναν γιατρό (αν είναι 
δυνατόν, δείξτε την ετικέτα). Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε 
τον παθόντα στον καθαρό αέρα και ζητήστε αμέσως ιατρική 
συμβουλή  (δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα). Βγάλτε τα μολυσμένα 
ρούχα και πλύνετέ τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Σε περίπτωση 
επαφής με το δέρμα: Πλύνετε αμέσως με άφθονο σαπούνι και νερό. 
Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: 
Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Σε περίπτωση επαφής με τα 
μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, ακόμη και κάτω από τα 
βλέφαρα και συμβουλευτείτε γιατρό. Σε περίπτωση κατάποσης: 
εάν το άτομο έχει τις αισθήσεις του, ξεπλύνετε το στόμα με νερό. 

Αποφύγετε την πρόκληση εμετού χωρίς τη συμβουλή του γιατρού. Μην 
χορηγείτε τίποτα σε κάποιον που έχει τις αισθήσεις του.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική 
θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην 
αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:
Ελιά: 7 Ημέρες

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:
Διατηρείται σταθερό για τρία (3) χρόνια εφόσον αποθηκεύεται καλά 
κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά 
αεριζόμενο, μακριά από φωτιά ή έντονη θερμότητα σε κανονικές 
συνθήκες αποθήκευσης και θερμοκρασία ανώτερη των 0οC.
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