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Pirimiphos-methyl
(πιριμιφός μεθύλ)

Γαλακτωματοποιήσιμο
υγρό (EC)
Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υπ. Αγρ. Ανάπτ.:
1114/26-2-80

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
Pirimiphos-
methyl 50% β/ο
Βοηθητικές
ουσίες 44,84% β/β

Εντομοκτόνο που
δρα δια επαφής
και δια ατμών.
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ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.
Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.
ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: Syngenta Hellas A.E.B.E., Ανθούσα, Αττικής, Τηλ.: 210 6666612-13
www.syngenta.gr
ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3

•Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
•Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
•Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση 
   κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές 
   οδούς.
•Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική 
   αντίδραση.
•Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
•Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της
   αναπνευστικής οδού.
•Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
•Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς,
   με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



2

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
•Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. •Μακριά από θερμότητα/ σπινθήρες/ φλόγες 
/ θερμές επιφάνειες. – Απαγορεύεται το κάπνισμα. •Αποφεύγετε να αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων. •Να 
φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. 
•Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. 
ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΤΕ ΕΜΕΤΟ.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, 
αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
Αντίδοτο: Ατροπίνη-PAM-Toxogonin.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

Τρόπος δράσης: Εντομοκτόνο που δρα δια επαφής και δια ατμών.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός αποθηκών και αποθηκευμένων σπόρων. 
Το φυτοπροστατευτικό προϊόν Actellic 50 EC στις άδειες αποθήκες, να χρησιμοποιείται μόνο με αυτοματοποιημένα 
συστήματα ψεκασμού. Απαγορεύεται η εφαρμογή του προϊόντος στις άδειες αποθήκες δια χειρός.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Βάζουμε στο ψεκαστικό το μισό του απαιτούμενου νερού και με συνεχή 
ανάδευση ρίχνουμε τη δόση του προϊόντος που αναλογεί στο χώρο ή στην ποσότητα των σπόρων που θα ψεκασθεί. 
Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό και ψεκάζουμε αφού προηγηθεί καλή ανάδευση.
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Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Η απόσυρση/καταστροφή 
του Actellic 50 EC πρέπει να γίνεται σε υψικαμίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του 
σκευάσματος. Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά 
του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, 
για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες και στις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής.

Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος – Συνθήκες αποθήκευσης: Παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον, εάν 
διατηρηθεί στην αρχική του συσκευασία σε καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από ήλιο και υγρασία και σε θερμοκρασία από 
-10°C έως 35°C.

Φάσμα δράσης: Αποθηκευμένα προϊόντα (σπόροι σιτηρών και προϊόντα άλεσής τους, όσπρια, ρύζι): Για Εφέστια 
(Ephestia sp.), Λασιόδερμα (Lasioderma sp), Ορυζόφιλος (Oryzaephilus sp.), Πλόντια (Plodia sp.), Σιτόφιλος (Sitophilus sp.), 
Τριβόλι (Tribolium sp.), Βρούχος (Brunchus sp.) και Ψείρα (Callandra sp.) δόση εφαρμογής 1 λίτρο ψεκαστικού διαλύματος* 
ανά 10 τ.μ. ή 1 λίτρο ψεκαστικού διαλύματος* ανά τόνο αποθηκευμένου προϊόντος.
*Για την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος απαιτείται 1 λίτρο σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού.

Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: α) σε άδειο αποθηκευτικό χώρο ή β) απευθείας σε αποθηκευμένα προϊόντα. Εάν η 
αποθήκευση γίνει χύμα, το προϊόν ψεκάζεται τη στιγμή που στοιβάζεται στις αποθήκες κατά στρώματα.

Παρατηρήσεις:
1. Ψεκάστε ελαφρά τις επιφάνειες των σάκκων και τις πλαϊνές επιφάνειες κάθε ντάνας κατά την αποθήκευση. Αν η 
    αποθήκευση γίνει χύμα σε σωρούς ψεκάστε κάθε στρώμα υπολογίζοντας ώστε 1 λίτρο ψεκαστικού διαλύματος να 
    φθάνει για 1 τόνο προϊόντος.
2. Η βλαστικότητα των σπόρων δεν επηρεάζεται.

Αρ. Παρτίδας: Βλέπε φιάλη

Ημ/νία Παραγωγής: Βλέπε φιάλη




