
Παξάξηεκα 
 
 

Όξνη έγθξηζεο ηνπ ζθεπάζκαηνο  Mallet 200SL κε αξηζκό εγγξαθήο   2879   . 
 

26 Απξηιίνπ 2011 
 

 

Κάηνρνο εγγξαθήο:  Nufarm SAS, Γαιιία                                  
 
 
Εκπνξηθό Όλνκα:  Mallet 200SL        
 
 
Μνξθή:    Τδαηνδηαιπηό πγξό (SL)       
 
 
Εγγπεκέλε ζύλζεζε:  imidacloprid 20% β/o       

 

    βνεζεηηθέο νπζίεο 81,86% β/β      

 

 

 

Πεξηεθηηθόηεηα ηεο ηερληθά θαζαξήο δξαζηηθήο νπζίαο ζε θαζαξή δξαζηηθή 
νπζία:     imidacloprid 98% min.                
 

 
Παξαζθεπαζηήο δξαζηηθήο νπζίαο:  Nufarm Ltd, Απζηξαιία      
 
 
Παξαζθεπαζηήο ζθεπάζκαηνο:   Nufarm Ltd, Απζηξαιία     
 
 
Δηαλνκέαο:   E.H Alevras & Sons Ltd              

 
 
Σηόρνο γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη: 

 Γηαζπζηεκαηηθό εληνκνθηόλν επαθήο θαη ζηνκάρνπ       

 

 

Τξόπνο εθαξκνγήο:  Φεθαζκνί θαιύςεσο θπιιώκαηνο ή ξηδνπνηίζκαηα.   
 

 

Τξόπνο παξαζθεπήο ςεθαζηηθνύ δηαιύκαηνο: 
  Γεκίζηε ην ςεθαζηήξα κε ηε κηζή πνζόηεηα ηνπ απαηηνύκελνπ λεξνύ. Πξνζζέζηε ηε  
ζπληζηώκελε δόζε ηνπ ζθεπάζκαηνο αλαδεύνληαο θαιά θαη ζπκπιεξώζηε κε ην 
ππόινηπν λεξό ζπλερίδνληαο ηελ αλάδεπζε                            
 

 

 
 
 



Φάζκα δξάζεο 
 

Καιιηέξγεηεο Ερζξόο 
Δόζε 

(θ.εθ / 100 ι λεξό) 

Μέγηζηνο αξ. 
εθαξκνγώλ 

Χξόλνο 
αζθάιεηαο 

Δζπεξηδνεηδή 

Δξηώδεο αιεπξώδεο 75 

2 30 

Φπιινθλίζηεο 50-75 

Καξπδηά Αθίδεο 

50 

2 14 
ξηδνπόηηζκα:  

10-40 θ.εθ/ δέλδξν 

Μειηά Αθίδεο θαη άιια κπδεηηθά έληνκα 25-30  2 14 

Αριαδηά 

Αθίδεο θαη άιια κπδεηηθά έληνκα 25-30 

2 14 

Φύιια ηεο αριαδηάο 60  

Ρνδαθηληά 
Νεθηαξηληά 
Βεξηθνθθηά 

Αθίδεο θαη άιια κπδεηηθά έληνκα 25-30  2 14 

Γακαζθεληά Αθίδεο θαη άιια κπδεηηθά έληνκα 25-30  2 21 

Κεξαζηά Αθίδεο θαη άιια κπδεηηθά έληνκα 25-30  2 28 

Σνκάηα 
Μειηηδάλα 
Πηπεξηά 
Αγγνύξη 
Κνινθύζη 
Καξπνύδη 
Πεπόλη 

Αθίδεο θαη άιια κπδεηηθά έληνκα 

25-30  

2 3 

ξηδνπόηηζκα:  
100 θ.εθ /  

1200-1500 θπηά 

Σνκάηα 
Μειηηδάλα 
Πηπεξηά 
Αγγνύξη 
Κνινθύζη 
Καξπνύδη 
Πεπόλη 

Αιεπξώδεηο 

50 

ξηδνπόηηζκα:  
100 θ.εθ /  

1200-1500 θπηά 

Κξακβνεηδή Αθίδεο θαη άιια κπδεηηθά έληνκα 

25-30 

2 28 ξηδνπόηηζκα:  
100 θ.εθ /  

1200-1500 θπηά 
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Παηάηεο Αθίδεο 25-30 1 30 

Καπλόο Αθίδεο 25-30 2 14 

Καιισπηζηηθά Αθίδεο θαη άιια κπδεηηθά έληνκα 25-30 2 - 

 
Παξαηεξήζεηο: 
 
- Σν εύξνο ησλ δόζεσλ εμαξηάηαη από ην ζηάδην αλάπηπμεο ησλ θπηώλ θαη ηελ έληαζε 
ηεο πξνζβνιήο. 
 
- ηα εζπεξηδνεηδή ζε πξνγξάκκαηα "νινθιεξσκέλεο αληηκεηώπηζεο" ζπληζηάηαη λα 
εθαξκόδεηαη, όηαλ ππάξρεη κηθξόο πιεζπζκόο αθκαίσλ ηνπ παξαζίηνπ Cales noacki 
σξίκσλ γηα σνηνθία. 
 
- ηα εζπεξηδνεηδή ζε πεξίπησζε πξνρσξεκέλεο πξνζβνιήο (κηθηόο πιεζπζκόο, 
παξνπζία κειηησκάησλ) ν ςεθαζκόο επαλαιακβάλεηαη 20-30 εκέξεο από ηνλ 
πξνεγνύκελν. 
 
- ηα εζπεξηδνεηδή γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ Φπιινθλίζηε (Phyllocnistis citrella) ε 
κηθξή δόζε ζπληζηάηαη γηα κηθξή πίεζε πξνζβνιήο ελώ ε κεγάιε δόζε γηα κεγάιε 
πίεζε πξνζβνιήο. 
 
 
Δηαρείξηζε αλζεθηηθόηεηαο:  Οκάδα Τξόπνπ Δξάζεο: 4Α     

 

Φπηνηνμηθόηεηα:    Γελ είλαη θπηνηνμηθό ζηηο ζπληζηώκελεο θαιιηέξγεηεο θαη 

δόζεηο εθαξκνγήο.             

 

Σήκαλζε ηνμηθόηεηαο:   Υi – Δξεζηζηηθό         

 
Φξάζεηο θηλδύλνπ: 

 

  R36 Δξεζίδεη ηα κάηηα         

  R52 Δπηβιαβέο γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο      

  R57 Πνιύ ηνμηθό γηα ηηο κέιηζζεο         

Βιαβεξό γηα ηα πνπιηά         

 

Πνιύ ηνμηθό γηα ηηο κέιηζζεο. Γηα λα πξνζηαηέςεηε ηηο κέιηζζεο θαη άιια έληνκα 
επηθνλίαζεο κελ ρξεζηκνπνηείηε ην πξντόλ ζε θαιιηέξγεηεο θαηά ηελ αλζνθνξία. 
Μελ ρξεζηκνπνηείηε ην πξντόλ θαηά ηελ πεξίνδν αλζνθνξίαο δηδαλίσλ.  
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Φξάζεηο αζθάιεηαο 
 

  S1/2 Φπιάμηε ην θιεηδσκέλν θαη καθξηά από παηδηά      

  S13 Φπιάμηε ην καθξηά από ηξόθηκα, πνηά θαη δσνηξνθέο     

  S20/21 Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε κελ ηξώηε, πίλεηε ή θαπλίδεηε     

  S25   Απνθεύγεηε ηελ επαθή κε ηα κάηηα        

  S35 Σν πιηθό θαη ν πεξηέθηεο ηνπ πξέπεη λα δηαηεζεί κε αζθαιή ηξόπν   

 S36/39   Φνξάηε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία θαη ζπζθεπή πξνζηαζίαο  

                 καηηώλ / πξνζώπνπ          

  S61 Απνθεύγεηε ηελ ειεπζέξσζή ηνπ ζην πεξηβάιινλ. Αλαθεξζείηε ζε εηδηθέο  

  νδεγίεο / δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο.       

 

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

ηηο νδεγίεο ρξήζεο.» 

 

Πξώηεο βνήζεηεο – Αληίδνην 

Μεηαθέξεηε ην άηνκν ζηνλ θαζαξό αέξα θαη καθξηά από ηε κνιπζκέλε πεξηνρή. 

Εεηείζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή          

ε πεξίπησζε επαθήο κε ην δέξκα αθαηξέζηε ηα κνιπζκέλα ξνύρα θαη πιπζείηε 

ακέζσο κε άθζνλν λεξό θαη ζαπνύλη         

ε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα πιπζείηε ακέζσο κε άθζνλν ηξερνύκελν λεξό γηα 

15 ιεπηά. Εεηείζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή         

Αλ θαηαπνζεί κελ πξνθαιέζεηε εκεηό. Ξεπιύλεηε ην ζηόκα κε λεξό θαη ζηε ζπλέρεηα 

πηείηε άθζνλν λεξό. Υνξεγείζηε ελεξγό άλζξαθα. πκβνπιεπζείηε γηαηξό θαη δείμηε ηελ 

εηηθέηα.           

 

Γελ ππάξρεη εηδηθό αληίδνην. Αθνινπζείζηε ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία.    

 

Τει. Κέληξνπ δειεηεξηάζεσλ: 1401 
  

 

Οδεγίεο γηα ηελ αζθαιή απόζπξζε ηεο ζπζθεπαζίαο 
  
Οη άδεηεο ζπζθεπαζίεο μεπιέλνληαη ππό πίεζε ή γίλεηαη ηξηπιό μέπιπκα. Σα λεξά ηνπ 

μεπιύκαηνο πξνζηίζεληαη ζην ςεθαζηηθό δηάιπκα. ηε ζπλέρεηα, αθνύ νη άδεηεο 

ζπζθεπαζίεο ηξππεζνύλ, ελαπνηίζεληαη ζε εηδηθά ζεκεία ζπιινγήο.     
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