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Όροι έγκρισης του σκευάσματος  Mahadeo 25WP  με αριθμό εγγραφής  2708   . 
 

29 Φεβρουαρίου 2008 
 

 
Κάτοχος εγγραφής:  YPSILON S.A. - Greece       
 
 
Εμπορικό Όνομα:  Mahadeo 25WP        
 
 
Μορφή:    Βρέξιμη σκόνη (WP)        
 
 
Εγγυημένη σύνθεση:  diflubenzuron  25% β/β       
 
    βοηθητικές ουσίες  73,68% β/β      
 
 
 
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική 
ουσία:     diflubenzuron  95 % w/w min.           
 
 
Παρασκευαστής δραστικής ουσίας:  Chemtura Netherlands B.V.      
 
 
Παρασκευαστής σκευάσματος:  Chemtura Netherlands B.V.     
 
 
∆ιανομέας:  YPSILON S.A. - Greece        
 
 
Στόχος για τον οποίο προορίζεται: 
 Εντομοκτόνο επαφής και στομάχου – παρεμποδιστής βιοσύνθεσης της χιτίνης. ∆ρα 

κατά το στάδιο εκκόλαψης των αυγών ή της έκδυσης των προνυμφών.     
 
 
Τρόπος εφαρμογής:  Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος. Στα δασικά επιτρέπονται 
εφαρμόζονται επίσης, ψεκασμοί εδάφους και αεροψεκασμοί. Στα μανιτάρια η 
εφαρμογή γίνεται μόνο με πότισμα.         
 
 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος: 
  Γεμίστε το ψεκαστήρα με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. ∆ιαλύστε τη  

συνιστώμενη δόση του σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο 

ψεκαστήρα αναδεύοντας καλά. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την 

ανάδευση                              



Φάσμα δράσης 
 

Καλλιέργειες Εχθροί ∆όση 
(γρ. / 100 λ νερό) Χρόνος εφαρμογής 

Εσπεριδοειδή σκωριώδης αράχνη 
(Phyllocoptura spp.)  150 

Τρεις ψεκασμοί: 
1) μετά την άνθηση  
2) το καλοκαίρι 
3) το φθινόπωρο 

Μηλιά 
Αχλαδιά 

καρπόκαψα 40-60 

Ο 1ος ψεκασμός γίνεται όταν γεννιούνται τα 
αυγά ή πριν την εκκόλαψη (μια βδομάδα 
πριν τα συνήθη εντομοκτόνα). Οι ψεκασμοί 
συνεχίζονται κάθε 4 εβδομάδες ή μετά την 
εμφάνιση κάθε νέας γενιάς.   

φυλλορύκτες 
νάρκη 50-60 Κατά τη διάρκεια της γέννησης των αυγών 

αλλά πριν την εκκόλαψή τους 

ψύλλα της αχλαδιάς 60-120 
Μετά την άνθηση, όταν αρχίζουν να 
εκκολάπτονται τα αυγά ή στα πρώτα 
προνυμφικά στάδια και επανάληψη μετά 
από 3-4 εβδομάδες  

Ροδακινιά καρπόκαψα 
ανάρσια 40-80 

∆ύο ψεκασμοί: 
1) 2 μήνες πριν τη συγκομιδή 
2) 1 μήνα πριν τη συγκομιδή

Βερικοκκιά 
∆αμασκηνιά  καρπόκαψα 80-150 Μετά τη γέννηση των αυγών και επανάληψη 

μετά από 3-4 εβδομάδες. 

Ελιά πυρηνοτρήτης 40-80 
Στην αρχή της άνθησης για την 
καταπολέμηση της 2ης γενιάς και την 
εμπόδιση της ανάπτυξης της 3ης γενιάς 

Τομάτα  πράσινο σκουλήκι 
σποντόπτερα 40-60 Πριν την εκκόλαψη των αυγών και 

επανάληψη ανά ένα μήνα περίπου 

Κραμπί  

πιερίδα 
μαμέστρα 
επιλάχνα 
γεωμέτρης 

40-100 Πριν την εκκόλαψη των αυγών και 
επανάληψη ανά ένα μήνα περίπου 

Μανιτάρια  μύγα 4γρ. / 2,5 λίτρα νερού 
/ τετρ. μέτρο Πότισμα μόλις ετοιμαστούν τα κασόνια 

∆ασικά δέντρα 
πιτυοκάμπη 
λυμάντρια 
φυλλοφάγα έντομα 

35-42γρ. / 0,3 λίτρα 
νερού / δεκάριο 

Με αεροψεκασμούς ή ψεκασμούς με 
ειδικούς υπέρμικρου όγκου ψεκαστήρες 

30-60 Ψεκασμοί από εδάφους 

30-60 γρ / δεκάριο 

Ψεκασμοί εδάφους με την εκκόλαψη των 
αυγών και όσο οι κάμπιες είναι μικρές. 
Επανάληψη ανά 30 – 40 μέρες. Για την 
πιτυοκάμπη η καλύτερη εποχή είναι το 
φθινόπωρο (μέσα Οκτωβρίου ως αρχές 
Νοεμβρίου), μόλις εμφανιστούν οι πρώτες 
κάμπιες. 

Καλλωπιστικά λυμάντρια 
σποντόπτερα 30-60 Με την αρχή της εκκόλαψης των αυγών και 

όσο οι κάμπιες είναι μικρές. 
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Παρατηρήσεις: 
 
1. Στους αεροψεκασμούς μπαίνουν σε κάθε πτήση 5,75 – 6,75 κιλά σκευάσματος σε 300-350 
λίτρα νερό για 160 δεκάρια. Το ψεκαστικό υγρό πρέπει να χρησιμοποιηθεί αμέσως μετά τη 
διάλυση και το αργότερο εντός 72 ωρών. 
 
2. Όγκος ψεκαστικού υγρού / Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 
 
Εσπεριδοειδή: 200-400 λίτρα / 3 εφαρμογές 
Μηλοειδή: 100-200 λίτρα / 2 εφαρμογές (για την καρπόκαψα 4 εφαρμογές) 
Πυρηνόκαρπα: 150-250 λίτρα / 2 εφαρμογές 
Ελιά: 150-300 λίτρα / 1 εφαρμογή 
Τομάτα: 50-200 λίτρα / 3 εφαρμογές 
Κραμπί: 100 λίτρα / 3 εφαρμογές 
Μανιτάρια: -  / 1 εφαρμογή 
∆ασικά: 200-400 λίτρα / 2 εφαρμογές 
Καλλωπιστικά:   50-200 λίτρα / 2 εφαρμογές 
 
 
Φυτοτοξικότητα:    ∆εν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και

 δόσεις εφαρμογής.           

 
Συνδυαστικότητα:   ∆εν συνδυάζεται με βορδιγάλειο πολτό και πολύ αλκαλικά 

 σκευάσματα.              
 
Σήμανση τοξικότητας:   Ν-Επικίνδυνο για το περιβάλλον       
 
Φράσεις κινδύνου: 
R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει   

  μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον     
  
Φράσεις ασφάλειας 
 

  S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά      

  S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές     

  S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε     

  S23   Μην αναπνέετε αέρια / αναθυμιάσεις       

  S24/25   Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια      

  S36/37  Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια      

  S51   Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο      

  S56   Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε χώρο συλλογής  

 επικίνδυνων ή ειδικών αποβλήτων         

  S60/61 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους, επικίνδυνα  
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 απόβλητα. Αποφεύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε  

                σε ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.            

 

   Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 

ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης         

 

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο 
Σε περίπτωση εισπνοής μετακινείστε τον παθόντα από την περιοχή και ζητείστε 

ιατρική βοήθεια         

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και πλυθείτε 

αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρουσιαστεί δερματικός ερεθισμός, 

συμβουλευτείτε γιατρό.         

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλυθείτε αμέσως με άφθονο τρεχούμενο νερό για 

20 λεπτά. Εάν παρουσιαστεί ερεθισμός, συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.    

Σε περίπτωση κατάποσης ξεπλύνετε το στόμα του ασθενή και χορηγείστε άφθονο 

νερό και ενεργό άνθρακα. Ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Ο γιατρός θα 

αποφασίσει αν θα πρέπει να προκληθεί εμετός. Μην δώσετε τίποτα από το στόμα και 

μην προκαλέσετε εμετό σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του.      

 

∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.    

 
Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401 
  
 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας 
  
Οι άδειες συσκευασίες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του 

ξεπλύματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες 

συσκευασίες τρυπηθούν ή σκισθούν, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής.   
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