
Paraffin oil (CAS 8042-47-5) Εναιώρημα, λάδι σε νερό (EW)
Εγγυημένη σύνθεση: Paraffin oil 54.6% β/ο ή 60.4% β/β
 Βοηθητικές ουσίες 39.6% β/β

1 λίτρoΠεριεχόμενο: 

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

• Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.
•  Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 

επιπτώσεις.
•  Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
•  Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγί-

ες προφύλαξης.
•  Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομο-

θεσία.
•  Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 

περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ:  W. NEUDORFF GmbH KG, An der Muhle 3, D-31860 Emmerthal, Γερμανία.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ:  BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Παραδείσου 2 & 
Κηφισίας, 15125 Μαρούσι, τηλ.:210-6860130, www.basf-agro.gr

Εντομοκτόνο – Ακαρεοκτόνο επαφής με δράση σε όλα τα στάδια: 
ακμαία, κινητές μορφές και αυγά.

Αρ. Άδειας Διάθεσης: 14707/16-7-2019

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί φυλλώματος.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ – ΔΟΣΕΙΣ (σε λίτρα σκευάσματος ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού):
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Λεμονιά, Μανταρινιά (Κλημεντίνες), Πορτοκαλιά): Για Κοκκοειδή, Κόκκινη Ψώρα και 
άλλες ψώρες (Aonidiella aurantii), κάνετε εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής και πριν την αλλαγή 
χρώματος των καρπών. Δόση: 1-2 λίτρα. Όγκος ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα: 50-150 λίτρα. Μέγιστος 
αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2 με μεσοδιάστημα εφαρμογών μεγαλύτερο από 60 
ημέρες. ΜΗΛΙΑ-ΑΧΛΑΔΙΑ: Για Τετράνυχους (Panonychus ulmi) στη Μηλιά, κάνετε εφαρμογές με την εμ-
φάνιση της προσβολής ως το δέσιμο των καρπών και μετά τη συγκομιδή. Για Αφίδες (Aphis pomi, Dysaphis 
plantaginea) στη Μηλιά και στην Αχλαδιά, κάνετε εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής από την πρά-
σινη κορυφή και μετά την συγκομιδή. Για Ψύλλα (Cacopsylla pyri) στη Μηλιά και στην Αχλαδιά, κάνετε 
εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής από την αρχή της βλάστησης ως τους μικρούς καρπούς. Δόση: 
1 λίτρο. Όγκος ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα: 45-120 λίτρα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ-
λιεργητική περίοδο: 2 με μεσοδιάστημα εφαρμογών 6-7 ημέρες. ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ-ΚΕΡΑΣΙΑ-ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ-
ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ: Για Αφίδες (Myzus persicae, Myzus cerasi, Hyalopterus sp.), κάνετε εφαρμογές με την εμ-
φάνιση της προσβολής από τη ροζ κορυφή και μετά την συγκομιδή. Δόση: 1 λίτρο. Όγκος ψεκαστικού 
υγρού ανά στρέμμα: 45-120 λίτρα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2 με 
μεσοδιάστημα εφαρμογών 7 ημέρες. ΕΛΙΑ: Για Κοκκοειδή, Λεκάνιο και άλλες ψώρες (Saissetia oleae), 
κάνετε εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής από την πτώση των πετάλων ως τους μικρούς καρπούς. 
Δόση: 2 λίτρα. Όγκος ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα: 30-75 λίτρα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών 
ανά καλλιεργητική περίοδο: 1. ΤΟΜΑΤΑ-ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ-ΠΙΠΕΡΙΑ-ΑΓΓΟΥΡΙ-ΚΟΛΟΚΥΘΙ-ΠΕΠΟΝΙ-
ΚΑΡΠΟΥΖΙ (ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ): Για Αλευρώδεις (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum) και Θρίπες 
(Frankliniella occidentalis), κάνετε εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής. Δόση: 1 λίτρο. Όγκος ψε-
καστικού υγρού ανά στρέμμα: 30-120 λίτρα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περί-
οδο: 2 με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7 ημέρες ή μεγαλύτερο από 60 ημέρες, όταν γίνεται χρήση σκευασμά-
των φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς (8). ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ-ΜΠΡΟΚΟΛΟ (ΥΠΑΙΘΡΟΥ): 
Για Αλευρώδεις (Aleyrodes proletella), κάνετε εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής. Δόση: 1 λίτρο. 
Όγκος ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα: 30-100 λίτρα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργη-
τική περίοδο: 2 με μεσοδιάστημα εφαρμογών μεγαλύτερο από 60 ημέρες. ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ* (χρήση ήσσο-
νος σημασίας): Για Κοκκοειδή, Ψώρα Σαν Ζοζέ (Quadraspidiotus perniciosus), Βαμβακάδα ή Διάσπις 
(Pseudalacaspis pentagona, Planococcus/Pseudococcus sp.), Μυτιλόμορφη ψώρα (Lepidosaphes ulmi), 
Κόκκινη ψώρα (Aonidiella aurantii) και άλλες ψώρες (Sphaerolecanium prunastri, Eulecanium persicae, 
Melanaspis inopinata), Κίτρινο Τετράνυχο (Tetranychus urticae), κάνετε εφαρμογές με την εμφάνιση της 
προσβολής, από την ροζ κορυφή και μετά τη συγκομιδή. Δόση: 1 λίτρο. Όγκος ψεκαστικού υγρού ανά 
στρέμμα: 45-120 λίτρα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2 με μεσοδιάστη-
μα εφαρμογών 7 ημέρες. ΑΜΠΕΛΙ* (χρήση ήσσονος σημασίας): Για Ψευδόκοκκο ή Βαμβακάδα 
(Planococcus citri, Planococcus ficus) και άλλες ψώρες (Parthenolecanium corni, Pulvinaria vitis), Ερίνωση 
(Eriophyes vitis), Μετκάλφα (Metcalfa pruinosa), Θρίπες (Frankliniella occidentalis), Δροσόφιλα (Drosophila 
suzukii) κάνετε εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής, από την αρχή της βλάστησης ως το δέσιμο των 
καρπών και μετά τη συγκομιδή. Δόση: 1 λίτρο. Όγκος ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα: 45-120 λίτρα. 
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2 με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7 ημέρες. 
ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ* (χρήση ήσσονος σημασίας): Για Κίτρινο Τετράνυχο (Tetranychus urticae), Ψώρα Σαν Ζοζέ 
(Quadraspidiotus perniciosus), Βαμβακάδα ή Διάσπις (Pseudalacaspis pentagona), Μετκάλφα (Metcalfa 
pruinosa), Βαμβακάδα (Euphyllura sp.), κάνετε εφαρμογές με την εμφάνιση της προσβολής, από την αρχή 
της βλάστησης ως το δέσιμο των καρπών και μετά τη συγκομιδή. Δόση: 1 λίτρο. Όγκος ψεκαστικού υγρού 
ανά στρέμμα: 45-120 λίτρα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2 με μεσοδιά-
στημα εφαρμογών 7 ημέρες. ΡΟΔΙΑ* (χρήση ήσσονος σημασίας): Για Τετράνυχο (Tetranychus urticae), 
Ακάρεα (Eriophyes grannati), Αλευρώδεις (Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci), Αφίδες (Aphis gos-
sypii, A. fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae), Θρίπες (Thrips sp.), κάνετε εφαρμογές με την 
εμφάνιση της προσβολής, από την αρχή της βλάστησης ως το δέσιμο των καρπών και μετά τη συγκομιδή. 
Δόση: 1 λίτρο. Όγκος ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα: 45-120 λίτρα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών 
ανά καλλιεργητική περίοδο: 2 με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7 ημέρες. ΣΥΚΙΑ* (χρήση ήσσονος σημα-
σίας): Για Κίτρινο Τετράνυχο (Tetranychus urticae), Κηροπλάστη (Ceroplastes rusci), Λογχαία ή μαύρη 
μύγα των σύκων (Carpolonchaea aristella), Ψύλλα (Homotoma ficus), κάνετε εφαρμογές με την εμφάνιση 
της προσβολής, από την αρχή της βλάστησης ως το δέσιμο των καρπών και μετά τη συγκομιδή. Δόση: 1 
λίτρο. Όγκος ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα: 45-120 λίτρα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλ-
λιεργητική περίοδο: 2 με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7 ημέρες.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1.  Ο όγκος ψεκαστικού υγρού εξαρτάται από το ύψος του φυτού.
2.  Στα εσπεριδοειδή χρησιμοποιήστε τη μικρή δόση στην πρώτη εφαρμογή και τη μεγάλη στη δεύτερη για 

την προστασία των καρπών.
3.  Κατά τη χρήση του σκευάσματος, τα δέντρα πρέπει να είναι ποτισμένα. Ποτίζουμε μια εβδομάδα πριν 

από τον ψεκασμό.
4.  Αποφύγετε τον ψεκασμό όταν τα φυτά είναι στρεσαρισμένα, σε περιόδους έντονης ξηρασίας, 

υπερβολικής υγρασίας και όταν υπάρχει παγετός.

5.  Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα όταν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 32°C γιατί μπορεί να 
εμφανιστούν προβλήματα φυτοτοξικότητας.

6.  Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα 40 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή θείου η θειασβεστίου.
7.  Να μην προηγείται ή έπεται εφαρμογή σκευάσματος με δ.ο. captan, folpet ή dithianon σε διάστημα 

τουλάχιστον 1 εβδομάδας.
8.  Στα θερμοκήπια να μην πραγματοποιείται δεύτερη εφαρμογή με μεσοδιάστημα μικρότερο των 60 

ημερών, όταν γίνεται χρήση σκευασμάτων φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς.
9.  Στις υπαίθριες καλλιέργιες κουνουπίδι και μπροκολο το μεσοδιάστημα αφορά την περίοδο διαδοχικών/

κλιμακωτων φυτεύσεων στον ίδιο αγρό.

* Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώ-
σεις στις καλλιέργειες αμυγδαλιά, αμπέλι, ακτινιδιά, ροδιά και συκιά από τη χρήση του σκευάσματος. Για 
τις εν λόγω χρήσεις, ο κάτοχος της άδειας δε φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την απο-
τελεσματικότητα ή φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις 
συνιστώμενες χρήσεις, δόσεις και προφυλάξεις.
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν συνδυάζεται με ισχυρά αλκαλικά σκευάσματα, θείο, captan. 
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή 
ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Όταν έχει 
στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στα φυτά.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:  Λεμονιά, Πορτοκαλιά, Μανταρινιά (Κλημεντίνες), Μη-
λιά, Αχλαδιά, Ροδακινιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, Βερικοκιά, Ελιά, Αμυγδαλιά, Αμπέλι, Ακτινιδιά, Ροδιά, 
Συκιά: καθορίζεται από τον χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος.
Τομάτα-Μελιτζάνα-Πιπεριά-Αγγούρι-Κολοκύθι-Πεπόνι-Καρπούζι (θερμοκηπίου), Κουνουπίδι-Μπρόκολο 
(υπαίθρου): δεν ορίζεται.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:
Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέτουμε τη συνιστώμενη 
ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό 
συνεχίζοντας την ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: 
Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού δύο (2) 
φορές με καθαρό νερό.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:
Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά 
του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με 
τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν σε σημεία συλλογής για 
ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ – ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Διατηρείται στην αρχική 
του απαραβίαστη συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο περιβάλλον. Σε αυτές τις συνθήκες 
διατηρείται σταθερό για 2 χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:
Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και 
δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Εάν παρατηρείται ερε-
θισμός, ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 – 77.93.777
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® Σήμα κατατεθέν BASF

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.
Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη 
προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα 10 μέτρων σε Εσπεριδοειδή και Ελιά, 10 μέτρων 

σε Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, αμυγδαλιά, αμπέλι, ακτινιδιά, ροδιά και συκιά για όψιμες 
εφαρμογές και 20 μέτρων σε Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, αμυγδαλιά, αμπέλι, ακτινιδιά, 

ροδιά και συκιά για πρώιμες εφαρμογές.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αριθμός Παρτίδας: ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημερομηνία Παραγωγής: ως άνω μέρος συσκευασίας
Ημερομηνία Λήξης: ως άνω μέρος συσκευασίας


