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Παξάξηεκα 
 

Όξνη έγθξηζεο ηνπ ζθεπάζκαηνο  Actara 25 WG κε αξηζκό εγγξαθήο  2386 . 
 

21 επηεκβξίνπ 2011 
 

 

Κάηνρνο εγγξαθήο:  Syngenta Hellas A.E.B.E        
 
 
Εκπνξηθό Όλνκα:  Actara 25 WG         
 
 
Μνξθή:  Δλαησξεκαηνπνηήζηκνη θόθθνη  (WG)                            
 
 

Εγγπεκέλε ζύλζεζε:  thiamethoxam 25% β/β        

                      βνεζεηηθέο νπζίεο 74,5%  β/ β       
 

 

Πεξηεθηηθόηεηα ηεο ηερληθά θαζαξήο δξαζηηθήο νπζίαο ζε θαζαξή δξαζηηθή νπζία:   
                                 thiamethoxam 98% β/β              
 
Παξαζθεπαζηήο δξαζηηθήο νπζίαο:     Syngenta Crop Protection AG, Διβεηία    
 
Παξαζθεπαζηήο ζθεπάζκαηνο:               Syngenta Crop Protection AG, Διβεηία    
 
 
Δηαλνκέαο:   Premier Shukuroglou Ltd        
 
ηόρνο γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη: 

Γηαζπζηεκαηηθό εληνκνθηόλν επαθήο θαη ζηνκάρνπ ηεο νκάδαο ησλ λενληθνηηλνεηδώλ. Ζ 

εληνκνθηόλνο δξάζε ηνπ νθείιεηαη ζηε δέζκεπζε ησλ ππνδνρέσλ ηεο αθεηπινρνιίλεο ζηηο 

ζπλάςεηο ηνπ πεξηθεξεηαθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο . Δηζέξρεηαη ζηα θπηά από ηα θύια θαη ηηο 

ξίδεο θαη κεηαθέξεηαη αθξνπεηαιηθά. Καηαπνιεκά κπδεηηθά θαη καζεηηθά έληνκα.                                                                                                                                         

                                                                                                         

Σξόπνο εθαξκνγήο:  To πξντόλ εθαξκόδεηαη είηε κε ςεθαζκό θπιιώκαηνο ή κε 
ξηδνπόηηζκα. ηνλ ςεθαζκό θπιιώκαηνο πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη πνιύ θαιή θαη 
νκνηόκνξθε θάιπςε ηνπ θπιιώκαηνο. Μελ ςεθάδεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δεζηώλ σξώλ 
ηεο εκέξαο ή όηαλ αλακέλεηαη λα βξέμεη κέζα ζε 4 ώξεο.       
 
 
Σξόπνο παξαζθεπήο ςεθαζηηθνύ δηαιύκαηνο: 
  Γεκίζηε ην ςεθαζηήξα κε ηε κηζή πνζόηεηα ηνπ απαηηνύκελνπ λεξνύ. Πξνζζέζηε ηε 

ζπληζηώκελε δόζε ηνπ ζθεπάζκαηνο ππό ζπλερή αλάδεπζε. πκπιεξώζηε κε ην ππόινηπν 

λεξό θαη ςεθάδνπκε. Ψεθάδνπκε ην ςεθαζηηθό δηάιπκα κέζα ζε ιίγεο ώξεο από ηελ 

πξνεηνηκαζία.            



 

Actara 25WG 

Φάζκα δξάζεο 
 

Καιιηέξγεηεο ηόρνο 
Δόζε 

(γξ. ζθεπάζκ./ 
δεθ.) 

Δόζε 
(γξ. ζθεπάζκ. 

/ 100 ιίηξα ςεθ. 
πγξνύ) 

Όγθνο ςεθ. 
πγξνύ 

(ιίηξα / δεθ.) 

Σξόπνο θαη ρξόλνο 
εθαξκνγήο 

Μέγηζηνο αξ. 
εθαξκνγώλ / 

θαιιηεξγ. 
πεξίνδν 

Μειηά 
Αριαδηά 

Αθίδεο  
(Aphis pomi,  

Dysaphis plantaginea) 
37,5 20 – 25  100 – 150  

Ψεθαζκόο θπιιώκαηνο, κε 
ηελ έλαξμε ηεο πξνζβνιήο 

2 κε κεζνδηάζηεκα 
14 εκέξεο 

Δζπεξηδνεηδή 
Πνξηνθάιηα 

Λεκόληα 
Μαληαξίληα 

Αθίδεο 
(Toxoptera aurantii, Aphis 
gossypii, Aphis spiraecola, 

Myzus persicae) 

30 12 – 15  100 – 200  
Ψεθαζκόο θπιιώκαηνο, κε 
ηελ έλαξμε ηεο πξνζβνιήο 

1 

Φπιινθλίζηεο 
(Phyllocnistis citrella) 

50 20 – 25  100 – 200  

Ψεθαζκόο θπιιώκαηνο ην 
θαινθαίξη ζηνρεύνληαο 
ζηνπο λένπο ηξπθεξνύο 

βιαζηνύο 

80 1γξ./δέλδξν  
Ρηδνπόηηζκα ζε λέα κε 

παξαγσγηθά δέλδξα, κε ηελ 
έλαξμε ηεο πξνζβνιήο 

Βακβάθη 
Αθίδεο  

Aphis gossypii 
15  50 – 80  

Ψεθαζκόο θπιιώκαηνο, κε 
ηελ έλαξμε ηεο πξνζβνιήο 

2 

Λαραληθά 
ζεξκνθεπίνπ 

Αγγνύξη 
 Σνκάηα 

Μειηηδάλα 
Πηπεξηά 

Καξπνύδη  
Πεπόλη  

Κνινθύζη 
 
 

Αθίδεο  
(Aphis gossypii, Aphis 

fabae, Macrosiphum 
euphorbiae, Myzus persicae, 

Nasanovia ribisnigri) 

30 15 – 20  50 – 150  
Ψεθαζκόο θπιιώκαηνο, κε 
ηελ έλαξμε ηεο πξνζβνιήο 

2 

Αιεπξώδεηο  
(Trialeurodes vaporariorum, 

Bemisia tabaci) 
45 20 – 30  50 – 150  

Ψεθαζκόο θπιιώκαηνο κε 
ηελ έλαξμε ηεο πξνζβνιήο 

 

Aθίδεο 40   

Ρηδνπόηηζκα /ζηάγδελ 
άξδεπζε πξηλ από ηελ πξώηε 
άλζεζε κε κεζνδηάζηεκα 7-
10 εκέξεο κε ηελ έλαξμε ηεο 

πξνζβνιήο 

2 

Αιεπξώδεηο 80   
Ρηδνπόηηζκα /ζηάγδελ 
άξδεπζε πξηλ από ηελ 

πξώηε άλζεζε 
1 
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Λαραληθά 
ππαίζξνπ 
Αγγνύξη  
Σνκάηα 

Μειηηδάλα 
Πηπεξηά 

Καξπνύδη 
Πεπόλη  

Κνινθύζη 
Μαξνύιη 

Αθίδεο 
(Aphis gossypii, Aphis fabae, 

Macrosiphum euphorbiae, 
Myzus persicae,  

Nasanovia ribisnigri,  
Hyperomycus lactucae) 

20 15 – 20  50 -100  
Ψεθαζκόο θπιιώκαηνο, κε 
ηελ έλαξμε ηεο πξνζβνιήο 

2 

Tνκάηα 
ππαίζξνπ 

Αθίδεο  
(Macrosiphum euphorbiae, 

Aphis gossypii)  
Αιεπξώδεηο  

(Trialeurodes vaporariorum) 
ηδεξνζθώιεθεο 

(Agriotes sp.). 

40   
Ρηδνπόηηζκα/ ζηάγδελ 

άξδεπζε 
1 

Πεπόλη 

ππαίζξνπ 

Αθίδεο 

(Myzus persicae, 

 Aphis gossypii) 

40   
Ρηδνπόηηζκα/ ζηάγδελ 

άξδεπζε 
1 

Καξπνύδη 

ππαίζξνπ 

Αθίδεο 

(Aphis gossypii) 
40   

Ρηδνπόηηζκα/ ζηάγδελ 

άξδεπζε 
1 

Παηάηα 

Αθίδεο 
(Myzus persicae, Macrosiphum 

euphorbiae, Aphis nastrurtii) 
10 

 50 – 80  
Ψεθαζκόο θπιιώκαηνο, κε 
ηελ έλαξμε ηεο πξνζβνιήο 

2 

Γνξπθόξνο ηεο παηάηαο 
(Leptinotarsa decemlineata) 

8 

Καιισπηζηηθά 

Αθίδεο  
(Myzus gossypii, Myzus persicae, 

Myzus nicotiane,  
Rhopalosiphum padi, 
Macrosiphum rasae) 

20 20 

50 – 100   
Ψεθαζκόο θπιιώκαηνο, κε 
ηελ έλαξμε ηεο πξνζβνιήο 

2 

Αιεπξώδεηο  
(Trialeurodes vaporariorum 

Bemisia tabaci) 
30 20 – 30  
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Καπλόο 
 
 

 
 

Αθίδεο  
(Myzus persicae) 

 
 

30 20 – 30   
 

50 – 100  
 
 

Ψεθαζκόο θπιιώκαηνο, κε 
ηελ έλαξμε ηεο πξνζβνιήο 

2 

60 - 80  
Ρηδνπόηηζκα θαηά ηε 

κεηαθύηεπζε κε ηελ έλαξμε 
ηεο πξνζβνιήο 

1 

Ακπέιη 
Σδηηδηθάθηα  

(Empoasca sp.) 
20 20 50 – 100   

Ψεθαζκόο θπιιώκαηνο, κε 
ηελ έλαξμε ηεο πξνζβνιήο 

2 

Ρνδαθηληά 
(λεθηαξηληά) 

Αθίδεο 
(Aphis sp., Myzus persicae, 

Hyalopterus sp.) 
20 15 – 20  60-100 

Ψεθαζκόο θπιιώκαηνο, κε 
ηελ έλαξμε ηεο πξνζβνιήο 

2 κε κεζνδηάζηεκα 
10-14 εκέξεο 

Κεξαζηά 
Αθίδεο  

(Myzus cerasi, Aphis sp., 
Ragoletis cerasi) 

45 20-30 100-150 
Ψεθαζκόο θπιιώκαηνο, κε 
ηελ έλαξμε ηεο πξνζβνιήο 

2 κε κεζνδηάζηεκα 
10-14 εκέξεο 

Γακαζθεληά 

Αθίδεο 
(Aphis sp., Brachycaudus 

helichrysi, Hyalopterus 
pruni,Myzus sp.) 

30 20 100-150 
Ψεθαζκόο θπιιώκαηνο, κε 
ηελ έλαξμε ηεο πξνζβνιήο 

2 κε κεζνδηάζηεκα 
10-14 εκέξεο 

 
 

 Παξαηεξήζεηο : 

 Σν εύξνο ηεο δόζεο είλαη αλάινγνπ ηεο ππθλόηεηαο ηνπ πιεζπζκνύ ησλ εληόκσλ 

 Γηάξθεηα πξνζηαζίαο : 21 εκέξεο γηα ςεθαζκό θπιιώκαηνο 

       30-45 εκέξεο γηα εθαξκνγή από ην έδαθνο θαη εηδηθά γηα ηνλ θαπλό 60 εκέξεο 

 Ζ κέγηζηε δόζε ζηα ιαραληθά κε ςεθαζκό θπιιώκαηνο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα 40 γξ./δεθάξην αλά εθαξκνγή 

 Γηα ηελ απνθπγή δπζκελώλ επηπηώζεσλ ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θξαζηνύ θαη ησλ πξντόλησλ          

κεηαπνίεζεο ηεο παηάηαο, ν ρξόλνο ηειεπηαίαο επέκβαζεο από ηε ζπγθνκηδή λα είλαη 28 θαη 14 εκέξεο αληίζηνηρα 

 

 Να κελ εθαξκόδεηαη ην ζθεύαζκα όηαλ νη κέιηζζεο είλαη ζε θάζε έληνλεο θηλεηηθόηεηαο 

 Να κελ εθαξκόδεηαη ην ζθεύαζκα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο άλζεζεο 

 Να κελ εθαξκόδεηαη ην ζθεύαζκα ζε πεξίπησζε πνπ εκθαλίδεηαη κειίηησκα (π.ρ. πεξηζζόηεξν από 4 

αθίδεο/θύιιν) 
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Χξόλνο Αζθάιεηαο: 
 

Πξντόλ   Ηκέξεο  

Πνξηνθαιηά-Λεκόληα-Μαληαξίληα 28 

Βακβάθη 28 

Γακάζθελα-Ρνδάθηλα-Μήια-

Αριάδηα-Καπλόο (κε 

θπιινςεθαζκό) Παηάηεο 

14 

Ακπέιη 21 

Κεξάζηα-Μαξνύιη 7 

Σνκάηεο-Καξπνύδηα-Πεπόληα-Αγγνύξη-

Μειηηδάλα-Πηπεξηά-Κνινθύζη 
3 

Καπλόο (κε ξηδνπόηηζκα) 45 

 
 

Δηαρείξηζε αλζεθηηθόηεηαο: Οκάδα Σξόπνπ Δξάζεο: pyraclostrobin – 4Α    

• Απνθύγεηε ζπλερόκελεο εθαξκνγέο λενληθνηηλνεηδώλ θαη πξαγκαηνπνηείζηε ελαιιαγέο κε 
εληνκνθηόλα άιισλ νκάδσλ πνπ δελ εκθαλίδνπλ δηαζηαπξσηή αλζεθηηθόηεηα. 
• Απνθύγεηε εθαξκνγέο θπιιώκαηνο κε Actara ή κε άιια λενληθνηηλνεηδή κεηά ηελ εθαξκνγή 
από ην έδαθνο ή κεηά ηελ επέλδπζε ηνπ ζπόξνπ ή ηνπ θνλδύινπ κε ζθεύαζκα πνπ πεξηέρεη 
thiamethoxam ή άιιν εληνκνθηόλν ηεο ίδηαο νκάδαο. 
•  Μέγηζηνο αξηζκόο εθαξκνγώλ αλά θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν: 2 

Πξνθπιαμεηο γηα ηελ αζθαιή ρξήζε ηνπ Actara ζε πξνγξάκκαηα ΙΡΜ ζε ζεξκνθήπηα: 
• ε ζεξκνθήπηα όπνπ ε εμαπόιπζε ησλ βνκβίλσλ, κε ζθνπό ηελ επηθνλίαζε είλαη ζπλήζεο 
πξαθηηθή, λα εθαξκόδεηαη ην Actara κόλν κε ζηάγδελ άξδεπζε ή ξηδνπόηηζκα. ε απηή ηελ 
πεξίπησζε ν ρξόλνο αλακνλήο γηα ηελ εμαπόιπζε ησλ βνκβίλσλ είλαη 2 εκέξεο. 
•  Ζ  εμαπόιπζε  πκελνπηέξσλ,  παξαζηηνεηδώλ θαη  αξπαθηηθώλ αθάξεσλ πξέπεη λα γίλεηαη 
όηαλ ην θύιισκα είλαη ζηεγλό. 
•  Ζ  εμαπόιπζε ηνπ αξπαθηηθνύ εληόκνπ Orius sp., πξέπεη λα γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ 4 
εβδνκάδεο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Actara. 
 

 
Φπηνηνμηθόηεηα:    Γελ είλαη θπηνηνμηθό ζηηο ζπληζηώκελεο θαιιηέξγεηεο θαη  

 δόζεηο εθαξκνγήο         

 

ήκαλζε 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, κελ πίλεηε ή θαπλίδεηε     
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  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.       

 

  SP1       Μελ ξππαίλεηε ην λεξό κε ην πξντόλ ή ηελ ζπζθεπαζία ηνπ     

  SPe3 Γηα λα πξνζηαηέςεηε ηα αξζξόπνδα κε ζηόρνπο λα αθήζεηε κηα αςέθαζηε δώλε 

10 κέηξα από κε γεσξγηθή γε γηα ηα εζπεξηδνεηδή ηα ππξελνθαξπα θαη κεινεηδή                                                                            

Spe8       Δπηθίλδπλν 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  

 
«Γηα λα απνθύγεηε θηλδύλνπο γηα ηελ αλζξώπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ, αθνινπζήζηε ηηο 
νδεγίεο ρξήζεο.» 
 
 
Πξώηεο βνήζεηεο – Αληίδνην 

Απνθύγεηε επαθή κε ην δέξκα, ηα κάηηα θαη ηα ξνύρα. Απνκαθξύλεηε ηα εκπνηηζκέλα από ην 

ςεθαζηηθό πγξό ξνύρα. Δάλ εκθαληζηνύλ δπζθνιίεο, αλαδεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή. Γείμηε ην 

δνρείν θαη/ή ην Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο ζην γηαηξό.        

ε πεξίπησζε επαθήο κε ην δέξκα: πιπζείηε ακέζσο κε άθζνλν λεξό θαη ζαπνύλη. Δάλ 

πξνθιεζεί εξεζηζκόο δεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή.         

ε πεξίπησζε εηζπλνήο: θξαηήζηε ηνλ αζζελή ήξεκν θαη κεηαθέξεηέ ηνλ ζηνλ θαζαξό αέξα. 

Εεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή.           

ε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα: πιύλεηε ακέζσο ηα πξνζβεβιεκέλα κάηηα κε άθζνλν 

λεξό γηα 15 ιεπηά ηνπιάρηζηνλ θξαηώληαο αλνηθηά ηα βιέθαξα. πκβνπιεπηείηε 

νθζαικίαηξν.            

ε πεξίπησζε θαηάπνζεο: Χνξεγείζηε ηαηξηθό ελεξγό άλζξαθα δηαιπκέλν ζε κεγάιεο 

πνζόηεηεο λεξνύ. Πξνζνρή κε ρνξεγήζεηε ηίπνηα ζηνλ παζόληα από ην ζηόκα θαη κελ 

πξνθαιέζεηε εκεηό, ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ..      

 

Γελ ππάξρεη εηδηθό αληίδνην. Αθνινπζείζηε ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία.     

 

Σει. Κέληξνπ δειεηεξηάζεσλ: 1401 
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Οδεγίεο γηα ηελ αζθαιή απόζπξζε ηεο ζπζθεπαζίαο 
  
Οη ζπζθεπαζίεο μεπιέλνληαη κε ηξηπιό μέπιπκα (ηα λεξά ηνπ μεπιύκαηνο ηα ξίρλνπκε πίζσ 

ζην ςεθαζηήξα) θαη ζηε ζπλέρεηα αθνύ θαηαζηξαθνύλ πξνεγνπκέλσο κε ηξύπεκα, γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο κε πεξαηηέξσ ρξήζεο, ελαπνηίζεληαη ζε εηδηθά ζεκεία ζπιινγήο γηα 

δηαρείξηζε σο επηθίλδπλα απόβιεηα. Σν πξντόλ εμνπδεηεξώλεηαη κε θάςηκν ζε εηδηθνύο 

θαπζηήξεο.          

 
Αλάθιεζε ηεο έγθξηζεο 
 
 Ζ 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 Η ηνπ πεξί Γεσξγηθώλ Φαξκάθσλ Νόκνπ ηνπ 1993 θαη 2004.     

 

Actara 25WG 


