Εγγυημένη σύνθεση: metaflumizone 24% β/o
Βοηθητικές ουσίες 76.6% β/β
Εντομοκτόνο με βάση τη δραστική ουσία
metaflumizone και δρα κυρίως δια της κατάποσης.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
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Metaflumizone (Μεταφλουμιζόν)
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

1λίτρo

Περιεχόμενο:

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ:
BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151 25
Μαρούσι, Τηλ.: 210-6860130,
www.basf-agro.gr.

• Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. • Μπορεί να προκαλέσει βλάβες
στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση σε περίπτωση κατάποσης. • Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που
τρέφονται με μητρικό γάλα. • Περιέχει 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Μπορεί να
προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. • Μην τρώτε,
πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Μην αναπνέετε αναθυμιάσεις/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα. • Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας
για τα μάτια/πρόσωπο. • Πλυθείτε σχολαστικά με άφθονο νερό και σαπούνι μετά
το χειρισμό. • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του
προϊόντος. • Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες
προφύλαξης. • Αποφεύγετε την επαφή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης/γαλουχίας.
• Συμβουλευτείτε/Επισκεφτείτε γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. • Διάθεση του
περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν
φακοί επαφής, αφαιρέστε τους εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. • Εάν
δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός, συμβουλευτείτε/επισκεφτείτε γιατρό. • ΣΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή
έναν γιατρό. • Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

Αρ. Έγκρ. Κυκλ.: 14326/25-6-2013/17-2-2009

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ
® Σήμα κατατεθέν BASF

Αρ. Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημερ. Παραγωγής: Ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημερ. Λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας
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ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:
Το Alverde® 24 SC προκαλεί παράλυση του νευρικού συστήματος με αποτέλεσμα τα έντομα να σταματούν να τρέφονται λίγες ώρες
μετά την εφαρμογή και να ακολουθεί ο θάνατος εντός 1-2 ημερών.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:
Διαλύστε την απαραίτητη ποσότητα του σκευάσματος αμέσως στο νερό του βυτίου με συνεχή ανάδευση.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (από εδάφους): Ψεκασμοί καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας.
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:
ΠΑΤΑΤΑ: Δορυφόρος. Δόση: 25 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. Συστήνονται ψεκασμοί στην αρχή της προσβολής από προνύμφες στα
πρώτα στάδια ανάπτυξης. Σε περίπτωση νέας προσβολής συστήνονται επαναληπτικοί ψεκασμοί (2 το μέγιστο). Μέγιστος αριθμός
εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα/στρέμμα.
ΤΟΜΑΤΑ (Θερμοκηπίου): Πράσινο σκουλήκι, Πλούσια, Σποντόπτερα, Φυλλορύκτης τομάτας. Δόση: 100 κ.εκ. σκευάσματος/100
λίτρα ψεκαστικού υγρού. Συστήνονται ψεκασμοί στην αρχή της προσβολής από προνύμφες στα πρώτα στάδια ανάπτυξης. Σε περίπτωση ισχυρής πίεσης από τα έντομα, επανάληψη μετά από 7-10 ημέρες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2. Όγκος ψεκαστικού υγρού 100 λίτρα/στρέμμα.
ΤΟΜΑΤΑ (Υπαίθρου): Πράσινο σκουλήκι, Πλούσια, Σποντόπτερα, Heliothis sp. Δόση: 75-100 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Συστήνονται ψεκασμοί στην αρχή της προσβολής από προνύμφες στα πρώτα στάδια ανάπτυξης. Σε περίπτωση
ισχυρής πίεσης από τα έντομα, επανάληψη μετά από 7-10 ημέρες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2.
Όγκος ψεκαστικού υγρού 50-100 λίτρα/στρέμμα.
ΠΙΠΕΡΙΑ (Θερμοκηπίου): Κάμπια Chrysodeixis chalcites, Πράσινο Σκουλήκι, Σποντόπτερα. Δόση 100 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Συστήνονται ψεκασμοί στην αρχή της προσβολής από προνύμφες στα πρώτα στάδια ανάπτυξης. Σε περίπτωση ισχυρής πίεσης από τα έντομα, επανάληψη μετά από 7-10 ημέρες. Πυραλίδα. Δόση 100 κ.εκ σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Να χρησιμοποιείται με την ολοκλήρωση της ωοτοκίας και πριν από την εκκόλαψη των αυγών. Μέγιστος αριθμός
εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2. Όγκος ψεκαστικού υγρού 100 λίτρα/στρέμμα.
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Υπαίθρου) για Πλούσια, Πράσινο σκουλήκι και ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Θερμοκηπίου) για Σποντόπτερα. Δόση: 70-140 κ.εκ.
σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Συστήνονται ψεκασμοί στην αρχή της προσβολής από προνύμφες στα πρώτα στάδια
ανάπτυξης. Σε περίπτωση ισχυρής πίεσης από τα έντομα, επανάληψη μετά από 7-10 ημέρες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά
καλλιεργητική περίοδο: 2. Όγκος ψεκαστικού υγρού 50-100 λίτρα/στρέμμα.
ΑΓΓΟΥΡΙ (Θερμοκηπίου): Σποντόπτερα. Δόση 45-70 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Συστήνονται ψεκασμοί στην
αρχή της προσβολής από προνύμφες στα πρώτα στάδια ανάπτυξης. Σε περίπτωση ισχυρής πίεσης από τα έντομα, επανάληψη μετά από 7 ημέρες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2. Όγκος ψεκαστικού υγρού 100-150 λίτρα/στρέμμα.
ΛΑΧΑΝΟ: Πλούσια, Σποντόπτερα, Πλουτέλα, Πράσινο σκουλήκι, Πιερίδα. Δόση: 75-90 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού
υγρού. Συστήνονται ψεκασμοί στην αρχή της προσβολής από προνύμφες στα πρώτα στάδια ανάπτυξης. Σε περίπτωση ισχυρής
πίεσης από τα έντομα, επανάληψη μετά από 7-10 ημέρες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2. Όγκος ψεκαστικού υγρού 80-100 λίτρα/στρέμμα.
ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ: Πλούσια, Σποντόπτερα, Πλουτέλα, Πράσινο σκουλήκι, Πιερίδα. Δόση: 90 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού
υγρού. Συστήνονται ψεκασμοί στην αρχή της προσβολής από προνύμφες στα πρώτα στάδια ανάπτυξης. Σε περίπτωση ισχυρής
πίεσης από τα έντομα, επανάληψη μετά από 7 ημέρες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2. Όγκος ψεκαστικού υγρού 80 λίτρα/στρέμμα.
ΜΑΡΟΥΛΙ: Πλούσια, Σποντόπτερα, Πράσινο σκουλήκι. Δόση: 90-125 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Συστήνονται ψεκασμοί στην αρχή της προσβολής από προνύμφες στα πρώτα στάδια ανάπτυξης. Σε περίπτωση ισχυρής πίεσης από τα
έντομα, επανάληψη μετά από 7-10 ημέρες. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2. Όγκος ψεκαστικού υγρού
60-80 λίτρα/στρέμμα.
ΒΑΜΒΑΚΙ (για παραγωγή ίνας ή βαμβακέλαιου): Πράσινο σκουλήκι. Δόση: 75 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. Συστήνονται ψεκασμοί στην αρχή της προσβολής από προνύμφες στα πρώτα στάδια ανάπτυξης. Σε περίπτωση ισχυρής πίεσης από τα έντομα, επανάληψη μετά από 7 ημέρες. Οι σπόροι του βαμβακιού να μην χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ζωοτροφών. Μέγιστος αριθμός
εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2. Όγκος ψεκαστικού υγρού 60-70 λίτρα/στρέμμα.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Η υψηλότερη δόση ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού να εφαρμόζεται με το μικρότερο όγκο ψεκαστικού υγρού, ώστε να μη ξεπερνιέται
η μέγιστη δόση ανά στρέμμα. Η χαμηλότερη δόση ανά εκατόλιτρο θα πρέπει να εφαρμόζεται με το μεγαλύτερο όγκο ψεκαστικού υγρού.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Οι εργάτες θα πρέπει να φοράνε προστατευτική ενδυμασία και γάντια εάν πρέπει να εισέλθουν στο ψεκασμένο
αγρό αμέσως/σύντομα μετά τον ψεκασμό.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:
Γενικές πληροφορίες: Αποφύγετε επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τα ρούχα. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπεσε ψεκαστικό υγρό. Σε περίπτωση προβλήματος: Ζητήστε ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο, την ετικέτα και/ή το φύλλο ορθού χειρισμού στο γιατρό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν προκληθεί ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση εισπνοής: Κρατήστε τον ασθενή ήρεμο και μεταφέρατέ τον στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός, συμβουλευτείτε/επισκεφτείτε γιατρό. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.
Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και μετά πιείτε άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Μην προκαλείτε εμετό αν δεν συμβουλευτείτε γιατρό. Μην προκαλείτε εμετό ή μη δίνετε τίποτα από στόματος σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του ή έχει σπασμούς.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.
ΓΙΑΤΡΟΙ: Ακολουθήστε θεραπεία συμπτωματική.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 - 7793777
ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.
Για να προστατεύσετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων μέχρι τα
επιφανειακά ύδατα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:
- Προληπτικές επεμβάσεις στα πρώτα στάδια της προσβολής και σε εναλλαγή με εντομοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης.
- Μέγιστος αριθμός επεμβάσεων ανά καλλιεργητική περίοδο: 3 για την πατάτα και 2 για τις υπόλοιπες καλλιέργειες.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:
Πατάτα: 14 ημέρες.
Τομάτα (υπαίθρου, θερμοκηπίου), Μελιτζάνα (υπαίθρου, θερμοκηπίου), Αγγούρι (θερμοκηπίου), Κουνουπίδι (υπαίθρου): 1 ημέρα.
Πιπεριά (θερμοκηπίου), Λάχανο (υπαίθρου): 3 ημέρες.
Μαρούλι (υπαίθρου): 7 ημέρες.
Βαμβάκι: 21 ημέρες.
ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Για τις νέες ποικιλίες και κυρίως για τις εφαρμογές σε θερμοκήπιο, σας συνιστούμε να κάνετε δοκιμαστικά ψεκασμούς σε μικρό αριθμό φυτών προτού προβείτε σε εφαρμογή σε ολόκληρη την καλλιέργεια.
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:
- Συστήνεται η επανείσοδος στην ψεκασμένη περιοχή αφού στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα.
- Η περιοχή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για βόσκηση ακόμη και σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Συστήνεται ο καθαρισμός του ψεκαστήρα με νερό.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:
Προϊόν: Καύση σε εγκεκριμένη για το σκοπό αυτό μονάδα, η οποία διαθέτει κατάλληλο κλίβανο αποτέφρωσης.
Συνιστώμενη θερμοκρασία αποτέφρωσης: 11000C για 2 sec.
Συσκευασίες: Οι άδειες συσκευασίες να ξεπλένονται 3 φορές και το νερό του ξεπλύματος να προστίθεται στο ψεκαστικό διάλυμα. Το
πλύσιμο υπό πίεση της άδειας συσκευασίας δίνει καλύτερα αποτελέσματα. Οι συγκεκριμένες συσκευασίες να μην ξαναχρησιμοποιούνται και να απορρίπτονται σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς και την καλύτερη διαθέσιμη πρακτική.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Αποθηκευμένο στην αρχική κλειστή συσκευασία,
σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από θερμότητα, υγρασία, άμεσο ηλιακό φως και σε θερμοκρασία μικρότερη των 400C,
παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.

Εγγυημένη σύνθεση: metaflumizone 24% β/o
Βοηθητικές ουσίες 76.6% β/β
Εντομοκτόνο με βάση τη δραστική ουσία
metaflumizone και δρα κυρίως δια της κατάποσης.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
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Metaflumizone (Μεταφλουμιζόν)
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
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Περιεχόμενο:

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ:
BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151 25
Μαρούσι, Τηλ.: 210-6860130,
www.basf-agro.gr.

• Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. • Μπορεί να προκαλέσει βλάβες
στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση σε περίπτωση κατάποσης. • Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που
τρέφονται με μητρικό γάλα. • Περιέχει 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Μπορεί να
προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. • Μην τρώτε,
πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Μην αναπνέετε αναθυμιάσεις/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα. • Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας
για τα μάτια/πρόσωπο. • Πλυθείτε σχολαστικά με άφθονο νερό και σαπούνι μετά
το χειρισμό. • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του
προϊόντος. • Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες
προφύλαξης. • Αποφεύγετε την επαφή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης/γαλουχίας.
• Συμβουλευτείτε/Επισκεφτείτε γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. • Διάθεση του
περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν
φακοί επαφής, αφαιρέστε τους εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. • Εάν
δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός, συμβουλευτείτε/επισκεφτείτε γιατρό. • ΣΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή
έναν γιατρό. • Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.
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ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ
® Σήμα κατατεθέν BASF

Αρ. Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας
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