
Παξάξηεκα 
 
 

Όξνη έγθξηζεο ηνπ ζθεπάζκαηνο  Mospilan 20SG  κε αξηζκό εγγξαθήο  2690   . 
 

29 Φεβξνπαξίνπ 2008 
 

 

Κάηνρνο εγγξαθήο:  Spyros Stavrinides Chemicals Ltd      
 
 
Εκπνξηθό Όλνκα:  Mospilan 20SG        
 
 
Μνξθή:  Τδαηνδηαιπηνί θόθθνη (SG)       
 
 
Εγγπεκέλε ζύλζεζε:  acetamiprid 20 % β/β        
       βνεζεηηθέο νπζίεο 79,85% β/β      
 

 

Πεξηεθηηθόηεηα ηεο ηερληθά θαζαξήο δξαζηηθήο νπζίαο ζε θαζαξή δξαζηηθή 
νπζία:     acetamiprid 99 % β/β min.       
 

 
Παξαζθεπαζηήο δξαζηηθήο νπζίαο:      Nippon Soda, Co LTD, Japan   
 
Εξγνζηάζην παξαζθεπήο δξαζηηθήο νπζίαο:    Nippon Soda, Co LTD, Japan  
 
Παξαζθεπαζηήο ζθεπάζκαηνο:     Nippon Soda, Co LTD, Japan   
 

Εξγνζηάζην παξαζθεπήο ζθεπάζκαηνο:   Nippon Soda Co., Ltd, Japan  
 
Εξγνζηάζην ζπζθεπαζίαο:      Nippon Soda Co., Ltd, Japan   
 
Δηαλνκέαο:   Spyros Stavrinides Chemicals Ltd      
 
 
Σηόρνο γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη: 

Δληνκνθηόλν ηεο νκάδαο ησλ λενληθνηηλνεηδώλ.        
Δίλαη δηαζπζηεκαηηθό εληνκνθηόλν, επαθήο θαη ζηνκάρνπ, κε επξύ θάζκα δξάζεο 
ελαληίνλ θπξίσο κπδεηηθώλ εληόκσλ όπσο νη αθίδεο, νη αιεπξώδεηο, θαη νξηζκέλα 
Λεπηδόπηεξα όπσο ν θπιινθλίζηεο ησλ εζπεξηδνεηδώλ (Phyllocnistis citri). Γξα 
δεζκεύνληαο ηνπο κεηαζπλαπηηθνύο (ληθνηηληθνύο) ππνδνρείο ηεο αθεηπινρνιίλεο ζην 
θεληξηθό λεπξηθό ζύζηεκα ηνπ εληόκνπ.         

 

 
 
Τξόπνο εθαξκνγήο:  Φεθαζκόο θπιιώκαηνο        



Τξόπνο παξαζθεπήο ςεθαζηηθνύ δηαιύκαηνο: 
 Γεκίζηε ην ςεθαζηήξα κε ηε κηζή πνζόηεηα ηνπ απαηηνύκελνπ λεξνύ Γηαιύζηε ηε 
ζπληζηώκελε δόζε ηνπ ζθεπάζκαηνο ζε κηθξή πνζόηεηα λεξνύ θαη πξνζζέζηε ηελ ζην 
ςεθαζηήξα. πκπιεξώζηε κε ην ππόινηπν λεξό ππό ζπλερή αλάδεπζε.     

  
 
Φάζκα δξάζεο 
 
 

Καιιηέξγεηεο Σηόρνο 

Δόζεηο* 

Τξόπνο θαη ρξόλνο 
εθαξκνγήο** 

γξ. / 
δεθάξην 

γξ. / 100 
ιίηξα ςεθ. 
πγξνύ 

Όγθνο 
ςεθ. πγξνύ 
ιίηξα / 
δεθάξην*** 

Εζπεξηδνεηδή 
(Φπηώξηα) 
Πνξηνθαιηά 
Μαληαξηληά 
Λεκνληά 

Αθίδεο 
Aphis gossypii, Aphis 
spiraecola, Toxoptera 
aurantii 

15-25 25 60-100 

Φεθαζκνί, θπιιώκαηνο κε 
ηελ έλαξμε ηεο πξνζβνιήο 

Φπιινθλίζηεο 
Phyllocnistis citrella 

Φεθαζκνί θπξίσο ζηε λέα 
βιάζηεζε ην θαινθαίξη κε 
ηελ έλαξμε ηεο πξνζβνιήο 

Εζπεξηδνεηδή 
Πνξηνθαιηά 
Μαληαξηληά 
Λεκνληά 
Γθξετπ θξνπη 
Κηηξηά 

Αθίδεο 50 25 200 

Με ηελ έλαξμε ηεο 
πξνζβνιήο λσξίο ηελ άλνημε 
θαηά ηελ πεξίνδν από ηε 
δηόγθσζε ησλ νθζαικώλ 
έσο ηελ πηώζε ησλ πεηάισλ 

Μεινεηδή 
Μειηά 
Αριαδηά 

Aθίδεο 
(Aphis pomi, Dysaphis 
plantaginea, A.gossypii,  
A.spiraecola) 
 
Φπιινξύθηεο 
(Leucoptera malifoliella, 
Phyllonorycter 
blancardella) 

25-37,5 25 100-150 
Φεθαζκνί θπιιώκαηνο κε 
ηελ έλαξμε ηεο πξνζβνιήο 

Ππξελόθαξπα 
Ρνδαθηληά 
Νεθηαξηληά 
Βεξπθνθηά 
Κεξαζηά 

Aθίδεο 
(Myzys Persicae, Aphis 
pomi, A.spiraecola, Myzus 
cerasi) 
 
Φπιινξύθηεο 
(Leucoptera malifoliella, 
Phyllonorycter 
blancardella) 

25-37,5 25 100-150 
Φεθαζκνί θπιιώκαηνο κε 
ηελ έλαξμε ηεο πξνζβνιήο 

Δακαζθεληά 
Αθίδεο 
Φπιινξύθηεο 

25 25 100 
Φεθαζκνί θπιιώκαηνο κε 
ηελ έλαξμε ηεο πξνζβνιήο 

Toκάηεο 
Πηπεξηέο 
Μειηηδάλεο 
    (Υ) 

Aθίδεο (Myzus persicae, 
Aphis gossypii) 

25 - 50-100 
Φεθαζκνί θπιιώκαηνο κε 
ηελ έλαξμε ηεο πξνζβνιήο 
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Toκάηεο 
Πηπεξηέο 
Μειηηδάλεο 
     (Θ) 

Aθίδεο (Myzus persicae, 
Aphis gossypii) 
 
Αιεπξώδεηο (Bemisia 
tabaci) 

25 
 
 

35-40 

 100-170 
Φεθαζκνί θπιιώκαηνο κε 
ηελ έλαξμε ηεο πξνζβνιήο 

Μαξνύιη 
(Υ & Θ) 

Αθίδεο 
(Nasonovia ribis-nigri) 

25 - 50-100 
Φεθαζκνί θπιιώκαηνο κε 
ηελ έλαξμε ηεο πξνζβνιήο 

Κνινθπλζνεηδή 
Με εδώδηκνο 
θινηόο 
(Πεπόλη-Υ) 

Αθίδεο 12,5 - 15 

- 50-60 
Φεθαζκνί θπιιώκαηνο κε 
ηελ έλαξμε ηεο πξνζβνιήο 

Αιεπξώδεηο 20-25 

Κνινθπλζνεηδή 
Δδώδηκνο θινηόο 
(Αγγνύξη-Θ) 

Αθίδεο 25 

- 100-170 
Φεθαζκνί θπιιώκαηνο κε 
ηελ έλαξμε ηεο πξνζβνιήο Αιεπξώδεηο 35-40 

Καπλόο 

Αθίδεο  (Myzus persicae, 
M. nicotianae)  
 
Αιεπξώδεηο (Bemisia 
tabaci) 

25-30 - 50-100 
Φεθαζκνί θπιιώκαηνο κε 
ηελ έλαξμε ηεο πξνζβνιήο 

 
Παηάηα 
 

Αθίδεο 
(Myzus persicae) 

20 - 40 
Φεθαζκνί θπιιώκαηνο κε 
ηελ έλαξμε ηεο πξνζβνιήο 

Τξηθύιιη 
Αθίδεο 
(Aphis sp., Myzus sp.) 

7,5-10 - 50 
Φεθαζκνί θαιύςεσο κε ηελ 
έλαξμε ηεο πξνζβνιήο 

Καιισπηζηηθά 

Αθίδεο (Myzus persicae, 
Macrosiphum rosae) 

25 

- 
 

100 
Φεθαζκνί θπιιώκαηνο κε 
ηελ έλαξμε ηεο πξνζβνιήο 

Αλεσρώδεις (Bemisia 
tabaci) 
 
Γεπηεξεύνπζα δξάζε 
θαηά ηνπ ζξίπα 
(Frankliniella occidentalis) 

35-40 

Τ: Τπαίζξνπ 
Θ: Θεξκνθεπίνπ 
* Σν εύξνο ησλ δόζεσλ ζρεηίδεηαη µε ηελ ππθλόηεηα ηνπ πιεζπζκνύ ηνπ ερζξνύ 
** Γηάξθεηα πξνζηαζίαο: 14-21 κέξεο 
*** Ο όγθνο ηνπ ςεθαζηηθνύ πγξνύ εμαξηάηαη από ηελ θαιιηέξγεηα θαη ην ζηάδην αλάπηπμήο ηεο 

 
 
Μέγηζηνο αξηζκόο εθαξκνγώλ αλά θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν: 
Δζπεξηδνεηδή : 1 εθαξκνγή 
Δζπεξηδνεηδή (θπηώξηα) θαη ππόινηπεο θαιιηέξγεηεο: 2 εθαξκνγέο 
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Φξνληθό δηάζηεκα αζθαιείαο κεηαμύ εθαξκνγήο θαη ζπγθνκηδήο:  
 

Δζπεξηδνεηδή, Μεινεηδή, Ππξελόθαξπα:   14 κέξεο 
 
Σνκάηεο, Πηπεξηέο, Μειηηδάλεο:  1. Τπαίζξνπ :  7 κέξεο 
                                                   2. Θεξκνθεπίνπ :  3 κέξεο 
 
Μαξνύιηα, Παηάηεο:      7 κέξεο 
 
Κνινθπλζνεηδή:     1. Τπαίζξνπ :  7 κέξεο 
(κε εδώδηκν θινηό)                     2. Θεξκνθεπίνπ :  3 κέξεο 
 
Κνινθπλζνεηδή: 
(κε κε εδώδηκν θινηό)      7 κέξεο 

 
 
 
 

 
Δηαρείξηζε ηεο αλζεθηηθόηεηαο: 
 
• Να ρξεζηκνπνηνύληαη νη ζηξαηεγηθέο ηεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο πξνθεηκέλνπ 

λα κεησζεί ν αξηζκόο ησλ επεκβάζεσλ ζην ειάρηζην 
 
• Να απνθεύγεηε ηελ ρξήζε ηνπ ζε θαιιηέξγεηεο πνπ έρνπλ ςεθαζζεί κε άιια 

λενληθνηηλνεηδή ζθεπάζκαηα θαζώο επίζεο θαη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ζθεπάζκαηα 
απηήο ηεο θαηεγνξίαο έρνπλ απνδεηρζεί αλαπνηειεζκαηηθά 

 
• Να γίλεηαη ελαιιαγή ηνπ κε ζθεπάζκαηα πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθό ηξόπν δξάζεο από 

ηα λενληθνηηλνεηδή  
 
 
 
Πξνιεπηηθά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ σθέιηκσλ αξζξόπνδσλ: 
 
• ε ζεξκνθήπηα πνπ γίλεηαη εθαξκνγή ηνπ, ε εμαπόιπζε βνκβίλσλ (γηα επηθνλίαζε 

ησλ αλζώλ) ή/θαη αξπαθηηθώλ αθάξεσλ, λα γίλεηαη κόλν κεηά ην ζηέγλσκα ησλ 
θύιισλ 

 
• Η εμαπόιπζε ησλ πκελόπηεξσλ παξαζηηνεηδώλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ 2 

βδνκάδεο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ. 
 
• Η εμαπόιπζε ηνπ αξπαθηηθνύ Orius ζα πξέπεη λα γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ 7 βδνκάδεο 

κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ. 
 
• Δπηβάιιεηαη ε δηαηήξεζε αςέθαζηεο δώλεο δέληξσλ εζπεξηδνεηδώλ ζε πνζνζηό 5% 

γηα ηε πξνζηαζία ηνπ σθέιηκνπ εληόκνπ Cales noaki 
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Φπηνηνμηθόηεηα:  Δμαηηίαο ηνπ κεγάινπ αξηζκνύ ησλ θαιιηεξγνύκελσλ εηδώλ θαη 

πνηθηιηώλ θαιισπηζηηθώλ θπηώλ, ζπληζηάηαη πξηλ ην ςεθαζκό λα γίλεη δνθηκή ζε κηθξή 

έθηαζε.           

 

 

Σήκαλζε ηνμηθόηεηαο:  Xn-Δπηβιαβέο          

 
Φξάζεηο θηλδύλνπ: 

R22         Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο       

 
Φξάζεηο αζθάιεηαο 
S2      Φπιάμηε ην καθξηά από παηδηά         

S13    Φπιάμηε ην καθξηά από ηξόθηκα, πνηά θαη δσνηξνθέο     

S37    Φνξάηε θαηάιιεια γάληηα 

S46    ε πεξίπησζε θαηάπνζεο δεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή ζπκβνπιή θαη δείμηε απηή ηε  

    ζπζθεπαζία ή ηελ εηηθέηα            

SP1:   Μελ κνιύλεηε ην λεξό κε ην πξντόλ ή ηε ζπζθεπαζία ηνπ     

SPe3: Γηα λα πξνζηαηέςεηε ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο λα αθήζεηε κηα αςέθαζηε    

  δώλε πξνζηαζίαο 20 κ κέρξη ηα επηθαλεηαθά ύδαηα γηα ηνπο νπσξώλεο   

 Γηα λα πξνζηαηέςεηε ηα αξζξόπνδα κε-ζηόρνπο λα αθήζεηε κηα αςέθαζηε δώλε 

  πξνζηαζίαο 5 κ από κε-θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο γηα νπσξώλεο εζπεξηδνεηδώλ 

 
 

 «Γηα λα απνθύγεηε θηλδύλνπο γηα ηελ αλζξώπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ, αθνινπζήζηε 

ηηο νδεγίεο ρξήζεο.» 

 

Πξώηεο βνήζεηεο – Αληίδνην 

ε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα μεπιύλεηε ηα ακέζσο κε θαζαξό λεξό    

ε πεξίπησζε επαθήο κε ην δέξκα: Αθαηξέζηε ηα ιεξσκέλα ξνύρα εξγαζίαο, 

μεπιπζείηε θαιά, κε λεξό, αθνινπζνύκελν από ζαπνύλη θαη ηέινο πάιη κε λεξό.   

ε πεξίπησζε θαηάπνζεο: Υνξεγήζηε επαλεηιεκκέλα ελεξγό άλζξαθα δηαιπκέλν  

ζε κεγάιεο πνζόηεηεο λεξνύ.           

Με ρνξεγήζεηε ηίπνηα ζηνλ παζόληα εάλ δελ έρεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ      

Μελ πξνθαιέζεηε εκεηό.            

Mospilan 20SG 



Τει. Κέληξνπ δειεηεξηάζεσλ: 1401         

 

 

Οδεγίεο γηα ηελ αζθαιή απόζπξζε ηεο ζπζθεπαζίαο 
  
Σα θελά ζπζθεπαζίαο μεπιέλνληαη ππό πίεζε ή γίλεηαη ηξηπιό μέπιπκα (ηα λεξά ηνπ 

μεπιύκαηνο ηα ξίρλνπκε πίζσ ζην ςεθαζηήξα) θαη ζηε ζπλέρεηα αθνύ θαηαζηξαθνύλ 

κε ηξύπεκα ή ζρίζηκν, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο κε πεξαηηέξσ ρξήζεο, ελαπνηίζεληαη ζε 

εηδηθά ζεκεία ζπιινγήο γηα αλαθύθισζε ή αλάθηεζε ελέξγεηαο.     

 
 
Αλάθιεζε ηεο έγθξηζεο 
 
Η έγθξηζε κπνξεί λα αλαθιεζεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή δηαπηζησζεί παξάβαζε ησλ 

πξνλνηώλ ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, ιακβαλνκέλσλ ππόςε θαη ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ 

πξνθύπηνπλ γηα ηνλ θάηνρν εγγξαθήο από ηνπο όξνπο θαηαρώξηζεο ηεο δξαζηηθήο 

νπζίαο ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ πεξί Γεσξγηθώλ Φαξκάθσλ Νόκνπ ηνπ 1993 θαη 2004.   
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