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19 Ιαλνπαξίνπ 2011 
 

 

Κάηνρνο εγγξαθήο:  DuPont Διιάο Α.Δ                     
 
 
Εκπνξηθό Όλνκα:  CORAGEN 20SC                            
 
 
Μνξθή:    πκππθλσκέλν αηώξεκα (SC)                   

 
 
Εγγπεκέλε ζύλζεζε:  chlorantraniliprole 20% β/o       

 

    βνεζεηηθέο νπζίεο  80,34% β/β      

 

 

 

Πεξηεθηηθόηεηα ηεο ηερληθά θαζαξήο δξαζηηθήο νπζίαο ζε θαζαξή δξαζηηθή 
νπζία:     chlorantraniliprole 93% w/w min               
 
 
Παξαζθεπαζηήο δξαζηηθήο νπζίαο:   DuPont International Operations, Switzerland  
 
 
Παξαζθεπαζηήο ζθεπάζκαηνο:          DuPont International Operations, Switzerland       
 
 
Δηαλνκέαο:     Spyros Stavrinides Chemicals Ltd                                        
 
 
 

Σηόρνο γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη: 

Δληνκνθηόλν επαθήο θαη ζηνκάρνπ. Σν chlorantraniliprole αλήθεη ζε κία λέα ρεκηθή 

νκάδα ησλ αλζξαληιηθώλ δηακηδίσλ. Γξα ελεξγνπνηώληαο ηνπο ππνδνρείο ηεο 

ξπαλνδίλεο ησλ εληόκσλ (ryonodine receptor modulator) κε απνηέιεζκα  ηελ 

παξεκπόδηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κπτθνύ ζπζηήκαηνο, παξάιπζε θαη ζάλαην ησλ 

εληόκσλ.                                                                   

 
Τξόπνο εθαξκνγήο:  Ψεθαζκόο θαιύςεσο θπιιώκαηνο     

 
 
Τξόπνο παξαζθεπήο ςεθαζηηθνύ δηαιύκαηνο: 
 Γεκίζηε ην δνρείν ηνπ ςεθαζηηθνύ κεραλήκαηνο κε λεξό κέρξη ην 1/3 ή ηε κέζε. 
Πξνζζέζηε ηελ απαηηνύκελε πνζόηεηα ζθεπάζκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα ην ππόινηπν 
λεξό κε ζπλερή αλάδεπζε. Ζ αλάδεπζε ζπλερίδεηαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ 
ςεθαζκνύ.                                                  



Φάζκα δξάζεο 
 

Καιιηέξγεηεο Ερζξόο 
θ.εθ. / 

δεθάξην 
max 

Δόζε 
(θ.εθ. / 100 ι λεξό) 

Όγθνο ςεθ. 
πγξνύ 

ιίηξα/δεθ. 
Χξόλνο εθαξκνγήο Χξόλνο Αζθαιείαο 

Μεινεηδή 

(Μειηέο, 

αριαδηέο) 

Καξπόθαςα  

(Cydia pomonella) 

Φπιινδέηεο 

(Adoxophyes orana, 

Agryrotaenia pulchellana, 

Pandemis spp) 

 

Φπιινξύθηεο 

(Phyllonorychter 

blancardella, 

Ph. corylifoliella & 

Leucoptera scitella) 

 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 

27 

 
18-20 

 
 
 
 
 

16-18 

100-150 

Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε όια ηα 

θαηλνινγηθά ζηάδηα αλάπηπμεο ησλ 

θαξπώλ, από ηελ θαξπόδεζε έσο ηελ 

σξίκαλζε. πληζηάηαη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ ελαπόζεζε 

ησλ απγώλ θαη πξηλ ηελ εθθόιαςή 

ηνπο, θαη επαλάιεςε κεηά από 14 

εκέξεο 

Γηα ηνπο θπιινξύθηεο ζπληζηάηαη ε 

επέκβαζε λα γίλεη θαηά ηελ ελαπόζεζε 

ησλ απγώλ θαη πξνηνύ γίλνπλ νξαηέο νη 

ζηνέο ζηα θύιια. Δπαλάιεςε κεηά 

από 14 εκέξεο. 

 

 
 
 
 
 
 

14 

Ρνδαθηληά 

Νεθηαξηληά 

Γακαζθεληά 

Βεξηθνθηά 

Καξπόθαςα 
(Cydia molesta) 

 

 

Αλάξζηα 

(Anarsia lineatella) 

 
 
 
 

30 

18-20 
 
 
 
 

16-20 

100-150 

Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε όια ηα 

θαηλνινγηθά ζηάδηα αλάπηπμεο ησλ 

θαξπώλ, από ηελ θαξπόδεζε έσο ηελ 

σξίκαλζε. 

πληζηάηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη θαηά 

ηελ ελαπόζεζε ησλ απγώλ θαη πξηλ 

ηελ εθθόιαςή ηνπο, θαη επαλάιεςε 

κεηά από 10-14 εκέξεο. 

14 

Πνξηνθαιηά 

Μαληαξηληά 

Λεκνληά  

Φπιινθλίζηεο 
(P.citrella) 

 
 
 
 
 

7,5 
10-15 50 

Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί πξηλ ηα 

δέλδξα εηζέιζνπλ ζε παξαγσγηθή 

ειηθία. 

πληζηάηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη θαηά 

ηελ ελαπόζεζε ησλ απγώλ ή κε ηελ 

εκθάληζε ησλ πξώησλ πξνλπκθώλ 

θαη πξνηνύ γίλνπλ νξαηέο νη ζηνέο ζηα 

θύιια.  

Δπαλάιεςε κεηά από 10-14 εκέξεο. 

 
 
 
 
 

Γελ εθαξκόδεηαη  
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Ακπέιη 

(επηηξαπέδην 

θαη 

νηλνπνηήζηκν) 

Επδεκίδα 

   (Lobesia botrana)  

 

Κνγρπιίδα 

(Eupoecilia ambiguella) 

 
27 

(νηλνπνηήζηκν) 
 
 

21,6 
(επηηξαπέδην) 

15-18 

80-150 
 
 

80-120 

Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί   ζε   όια 

ηα θαηλνινγηθά ζηάδηα αλάπηπμεο ησλ 

θαξπώλ, από ηελ θαξπόδεζε εσο ηελ 

σξίκαλζε.  

πληζηάηαη  λα ρξεζηκνπνηείηαη θαηά 

ηελ ελαπόζεζε   ησλ   απγώλ θαη πξηλ 

ηελ εθθόιαςή ηνπο. 

 
30 

νηλνπνηήζηκν 

3 
επηηξαπέδην 

Παηάηα 

Δνξπθόξνο 

(Leptinotarsa 

decemlineata) 

5-6  30-60 

πληζηάηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη θαηά 

ηελ ελαπόζεζε ησλ απγώλ ή όηαλ 

είλαη νξαηέο    νη πξώηεο δηαβξώζεηο. 

Δπαλάιεςε κεηά από 10-14 εκέξεο. 

14 

 
 Μέγηζηνο Αξηζκόο Εθαξκνγώλ:  νηλνπνηήζηκν ακπέιη: 1 εθαξκνγή  
      ππόινηπεο θαιιηέξγεηεο: 2 εθαξκνγέο 
 

 

Παξαηεξήζεηο 

- Ζ κεγάιε δόζε λα ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ ππάξρεη κεγάιε πίεζε πξνζβνιήο 
- Παξαθνινύζεζε ησλ πιεζπζκώλ ηνπηθά θαη επέκβαζε όηαλ θζάζνπλ ηα όξηα νηθνλνκηθήο δεκηάο 
- Να απνθεύγεηαη ε ρξήζεο ηνπ ζε ειαθξά εδάθε (ακκώδε, νξγαληθή νπζία<2%, πςειό πδξνθόξν νξίδνληα) 
- πληζηάηαη ε εθαξκνγή ηνπ ζθεπάζκαηνο λα γίλεηαη όηαλ νη κέιηζζεο δελ έρνπλ δξαζηεξηόηεηα  

(λσξίο ην πξσί, ή αξγά ην απόγεπκα) 
- Να κελ εθαξκόδεηαη ην πξντόλ ζε πεξίπησζε επηθείκελεο βξνρήο   
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Δηαρείξηζε αλζεθηηθόηεηαο: Οκάδα Τξόπνπ Δξάζεο:  28     

To chlorantraniliprole αλήθεη ζε κηα λέα ρεκηθή νκάδα θαη έρεη έλαλ λέν ηξόπν δξάζεο ρσξίο 

λα εκθαλίδεη δηαζηαπξσηή αλζεθηηθόηεηα κε θακηά από ηηο γλσζηέο νκάδεο εληνκνθηόλσλ.   

▪ Χξήζε θαιιηεξγεηηθώλ ηερληθώλ θαη θπζηθώλ θαη βηνινγηθώλ κεζόδσλ ώζηε λα κεηώλεηαη ν 

αξηζκόο ησλ εθαξκνγώλ ζηηο απνιύησο απαξαίηεηεο γηα ηνλ απνηειεζκαηηθό έιεγρν ησλ 

ερζξώλ.              

▪ Οη εθαξκνγέο λα γίλνληαη κε ηε ζπληζηώκελε δόζε θαη λα εμαζθαιίδεηαη θαιή θαη 

νκνηόκνξθε θάιπςε ηεο θπιιηθήο επηθάλεηαο κε ην ςεθαζηηθό πγξό      

▪ Σν CORAGENTM λα εθαξκόδεηαη κέρξη 2 θνξέο αλά θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν θαη ζε ελαιιαγή 

κε εληνκνθηόλα άιισλ νκάδσλ κε δηαθνξεηηθό ηξόπν δξάζεο       

▪ Να δηελεξγείηαη ζπζηεκαηηθή παξαθνινύζεζε ησλ πιεζπζκώλ ησλ ερζξώλ/ζηόρσλ έηζη 

ώζηε λα εληνπηζζεί έγθαηξα ελδερόκελε αλάπηπμε αλζεθηηθόηεηαο     

▪ Δάλ δηαπηζησζνύλ πεξηπηώζεηο κεησκέλεο απνηειεζκαηηθόηεηαο, νη εθαξκνγέο πνπ 

αθνινπζνύλ ζα πξέπεη λα γίλνληαη κε ζθεπάζκαηα δηαθνξεηηθήο νκάδαο    

 

Φπηνηνμηθόηεηα:   Γελ είλαη θπηνηνμηθό ζηηο ζπληζηώκελεο ρξήζεηο θαη δόζεηο εθαξκνγήο.                                                                                                                                                                 

 

Σήκαλζε ηνμηθόηεηαο:   Ν-Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ                                     

 
Φξάζεηο θηλδύλνπ: 

R50/53 Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη    

  καθξνρξόληεο δπζκελείο επηπηώζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ       

 
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      

S36/37 Φνξάηε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία θαη θαηάιιεια γάληηα    

S46 ε πεξίπησζε θαηάπνζεο δεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή ζπκβνπιή θαη δείμηε     

 απηό ην δνρείν ή ηελ εηηθέηα           

S60/61 Σν πιηθό θαη ν πεξηέθηεο ηνπ λα ζεσξεζνύλ θαηά ηε δηάζεζή ηνπο     

 επηθίλδπλα απόβιεηα. Απνθεύγεηε ηελ ειεπζέξσζή ηνπ ζην πεξηβάιινλ.      

 Αλαθεξζείηε ζε εηδηθέο νδεγίεο / δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο.                        

SPe1  Μελ ξππαίλεηαη ην λεξό κε ην πξντόλ ή ηε ζπζθεπαζία ηνπ       
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SPe3  Γηα λα πξνζηαηεύζεηε ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο λα αθήζεηε κηα αςέθαζηε δώλε 

πξνζηαζίαο 15 κέηξσλ από ηα επηθαλεηαθά ύδαηα γηα ηηο θαιιηέξγεηεο ηεο κειηάο, 

αριαδηάο, ξνδαθηληάο, λεθηαξηληάο, δακαζθεληάο, βεξηθνθηάο θαη 10 κέηξσλ από ηα 

επηθαλεηαθά ύδαηα γηα ηηο θαιιηέξγεηεο ηεο πνξηνθαιηάο, καληαξηληάο, ιεκνληάο θαη 

ακπειηνύ.                 

 

Spe8 Επηθίλδπλν γηα ηηο κέιηζζεο. Γηα λα πξνζηαηέςεηε ηηο κέιηζζεο θαη άιια έληνκα 
επηθνλίαζεο κελ ρξεζηκνπνηείηε ην πξντόλ ζε θαιιηέξγεηεο θαηά ηελ αλζνθνξία ή θαηά 
ηελ πεξίνδν αλζνθνξίαο δηδαλίσλ Απνκαθξύλεηε ή/θαη θαηαζηξέςηε ηα δηδάληα πξηλ ηελ 
αλζνθνξία ηνπο. Μελ ρξεζηκνπνηείηε ην πξντόλ θαηά ηελ πεξίνδν πνπ νη κέιηζζεο 
ζπιιέγνπλ γύξε. 
 

   Γηα λα απνθύγεηε θηλδύλνπο γηα ηελ αλζξώπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ, αθνινπζείζηε ηηο 

νδεγίεο ρξήζεο          

 

   Πξώηεο βνήζεηεο – Αληίδνην 

ε πεξίπησζε  εηζπλνήο δηαηεξείζηε ηνλ αζζελή ζε εξεκία, κεηαθέξεηε ηνλ ζε θαζαξό αέξα 

θαη αλ είλαη απαξαίηεην ρνξεγήζηε νμπγόλν ή θάληε ηερλεηή αλαπλνή. Καιέζηε γηαηξό.   

ε πεξίπησζε επαθήο κε ην δέξκα αθαηξέζηε όιν ην κνιπζκέλν ξνπρηζκό θαη πιπζείηε 

ακέζσο κε άθζνλν λεξό θαη ζαπνύλη. Εεηείζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή αλ ν εξεζηζκόο επηκέλεη. 

ε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα μεπιύλεηε ηα ακέζσο κε άθζνλν λεξό γηα αξθεηά ιεπηά 

κε ηα βιέθαξα αλνηθηά. Εεηείζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή αλ ν εξεζηζκόο επηκέλεη.  

ε πεξίπησζε θαηάπνζεο μεπιύλεηε ακέζσο ην ζηόκα θαη πηείηε 1-2 πνηήξηα λεξό 

απνθεύγνληαο λα πξνθαιέζεηε εκεηό ρσξίο ηε ζπκβνπιή γηαηξνύ. Μελ ρνξεγείηε ηίπνηε 

από ην ζηόκα ζε άηνκν πνπ δελ έρεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ.                                                     

 

Γελ ππάξρεη εηδηθό αληίδνην. Αθνινπζείζηε ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία.    
Περηέχεη 1,2 βελδηζοζεηαδοι-3(2H)-ολε, κπορεί λα προθαιέζεη αιιεργηθή αληίδραζε 
 
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 

θαηαζηξαθνύλ κε ηξύπεκα ή ζθίζηκν γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο κε πεξαηηέξσ ρξήζεο, 

ελαπνηίζεληαη ζε εηδηθά ζεκεία ζπιινγήο γηα αλαθύθισζε ή αλάθηεζε ελέξγεηαο.    

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

πξνλνηώλ ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο.         
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