
Εντoμoκτoνo 

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Μιμητικό της ορμόνης νεότητας 
των εντόμων

Εγγ. σύνθεση: Pyriproxyfen (πυριπροξιφέν) 10% β/ο 
 βoηθητικές oυσίες: 88,79% β/β
Αρ. Άδειας Διάθεσης: 14562 / 5.04.16

Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο (ΕC)

AdmirAl
10EC

ΠΡOΦΥΛΑΞΕΙΣ: ΦΥΛΑΣΣΕτΑΙ κΛΕΙδωμΕνO. μΑκΡΙΑ ΑΠό ΠΑΙδΙΑ. Aπoφεύγε-
τε να αναπνέετε εκνεφώματα. Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν χρη-
σιμoπoιείτε αυτό τo πρoϊόν. Να φoράτε πρoστατευτικά γάντια/πρoστατευτικά 
ενδύματα /μέσα ατoμικής πρoστασίας για τα μάτια/πρόσωπo. ΣΕ ΠΕΡΙΠτωΣΗ 
κΑτΑΠOΣΗΣ: Καλέστε αμέσως τo ΚΕΝΤΡO ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό. ΜΗΝ 
πρoκαλέσετε εμετό. Μαζέψτε τη χυμένη πoσότητα. ΣΕ ΠΕΡΙΠτωΣΗ ΕΠΑΦΗΣ μΕ 
τO δΕΡμΑ: Πλύνετε με άφθoνo σαπoύνι και νερό. Διάθεση τoυ περιεχoμένoυ/
περιέκτη σύμφωνα με τoυς τoπικoύς κανoνισμoύς. Ξεπλύνετε όλες τις πρoστα-
τευτικές ενδυμασίες μετά τη χρήση. Για να απoφύγετε τoυς κινδύνoυς για την 
ανθρώπινη υγεία και τo περιβάλλoν, ακoλoυθήστε τις oδηγίες χρήσης. Πρώ-
τες βoήθειες: Σε περίπτωση εισπνoής: Μετακινείστε τoν παθόντα σε καθαρό 
αέρα. Αν τα συμπτώματα επιμένoυν ζητείστε ιατρική συμβoυλή. Σε περίπτω-
ση επαφής με τo δέρμα: Αφαιρέστε τα μoλυσμένα ρoύχα. Πλυθείτε καλά με 
νερό και σαπoύνι. Αν εμφανιστεί ερεθισμός ζητείστε ιατρική συμβoυλή. Σε 
περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε καλά τα μάτια με άφθoνo νερό. Τα 
βλέφαρα πρέπει να παραμένoυν ανoιχτά για να εξασφαλιστεί καλό ξέπλυμα. Αν 
εμφανιστεί ερεθισμός ζητείστε ιατρική συμβoυλή. Σε περίπτωση κατάπoσης: 
Ξεπλύνετε τo στόμα. ΜΗΝ ΠΡOΚΑΛΕΙΤΕ εμετό. Ζητείστε ιατρική συμβoυλή. Σε 
κάθε περίπτωση αμφιβoλίας ζητείστε ιατρική παρακoλoύθηση. τΗΛ. κΕντΡOΥ 
δΗΛΗτΗΡΙΑΣΕων: 2107793777

ΜΗ ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Μην καθαρίζετε 
τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά νερά. Αποφύγετε τη ρύπανση 
μέσω των συστημάτων αποστράγγισης νερών από τις γεωργικές εκμεταλλεύ-
σεις και τους δρόμους). Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να 
αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα: - 30m + 
ζώνη βλάστησης 20m για τα καλλωπιστικά δέντρα - 30m + ζώνη βλάστησης 
20m για τα εσπεριδοειδή,   -25m + ζώνη βλάστησης 20m για τα μηλοειδή και 
τα ακρόδρυα - 20m + ζώνη βλάστησης 20m για τα καλλωπιστικά με ύψος με-
γαλύτερο από 50εκ.,- 10m + ζώνη βλάστησης 10m για τα πυρηνόκαρπα και τα 
καλλωπιστικά με ύψος μικρότερο από 50εκ., -12m +ζώνη βλάστησης 10m για 
την ελιά, - 5m για τα λαχανικά. Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστα-
τέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης, μην το εφαρμόζετε κατά 
την άνθηση των καλλιεργειών όταν χρησιμοποιείτε δόση μεγαλύτερη από 75 
κ.εκ./ στρέμμα ή όταν υπάρχουν μελιτώδη εκκρίματα. 

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις 
οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Για 
την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, χρησιμοποιείτε αυτό ή οποιο-
δήποτε άλλο προϊόν που περιέχει pyriproxyfen σε εναλλαγή με άλλα 
εντομοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης. Εφαρμόστε αυστηρά τις 
οδηγίες χρήσης. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και 
πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία 
έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μέχρι να στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό.  
Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες 
και δόσεις εφαρμογής.  Συνδυαστικότητα: Να μη συνδυάζεται με άλλα 
προϊόντα. τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Εσπεριδοειδή: 28 
μέρες, ροδακινιά, δαμασκηνιά: 14 μέρες, Τομάτα, μελιτζάνα, πιπεριά, 
αγγούρι, αγγουράκι, κολοκυθάκι, φράουλα: 3 μέρες, λοιπές καλλιέρ-
γειες: καλύπτεται από το χρόνο εφαρμογής. Καλλωπιστικά, Πεύκα: 
Mη εφαρμόσιμο όδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπρο-
στατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συ-
σκευασίας (φιάλες) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα 
(τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη 
συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη 
διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία 
συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Συνθήκες απο-
θήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Αποθηκεύ-
εται στην αρχική, καλά κλεισμένη συσκευασία του, μακριά από 
πηγές θερμότητας, σε χώρο ξηρό, δροσερό και αεριζόμενο. Στις 
παραπάνω συνθήκες παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.

ΠΕδΙO ΕΦΑΡμOΓΗΣ - ΣτOΧOΣ – 
δόΣΕΙΣ - ΧΡOνOΣ ΕΦΑΡμOΓΗΣ

Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, μανταρινιά, λεμονιά, φράπα, 
γκρειπ-φρουτ, άλλα είδη): καταπολέμηση κοκκοειδών (π.χ. Saissetia 
oleae, Lepidosaphes beckii, Insulaspis gloverii, Aonidiella aurantii, 
Aspidiotus nerii, Parlatoria pergandei) με δόση 35-75 κ.εκ./100 λίτρα 
ψεκαστικού υγρού και ψεκαστικό όγκο 200-300 λίτρα/στρέμμα. Ένας 
ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων κατά 
προτίμηση της 1ης γενιάς. μηλοειδή (μηλιά, Αχλαδιά): καταπολέμηση 
κοκκοειδών (Quadraspidiotus perniciosus, Quadraspidiotus pyri, 
Quadraspidiotus spp., Pseudococcus sp., Pseudaulacaspis pentagona, 
Lepidosaphes ulmi, Epidiaspis leperii) με δόση 30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκα-
στικού υγρού και ψεκαστικό όγκο 80-100 λίτρα/στρέμμα. Ένας ψεκα-
σμός πριν την άνθηση, με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών 
σταδίων κατά προτίμηση της 1ης γενιάς.  Ροδακινιά, δαμασκηνιά: κατα-
πολέμηση κοκκοειδών (Quadraspidiotus perniciosus, Pseudaulacaspis 
pentagona, Eulecanium sp., Eulecanium persicae, Epidiaspis leperii) με 
δόση 30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού και ψεκαστικό όγκο 80-100 
λίτρα/στρέμμα. Ένας ψεκασμός, με την εμφάνιση των πρώτων προνυμ-
φικών σταδίων κατά προτίμηση της 1ης γενιάς.   Βερικοκιά, κερασιά, 
άλλα είδη πυρηνοκάρπων: καταπολέμηση κοκκοειδών 
(Quadraspidiotus perniciosus, Pseudaulacaspis pentagona, 
Eulecanium sp., Eulecanium persicae, Epidiaspis leperii) με δόση 30 
κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού και ψεκαστικό όγκο 80-100 λίτρα/
στρέμμα. Ένας ψεκασμός πριν την άνθηση, με την εμφάνιση των πρώ-
των προνυμφικών σταδίων κατά προτίμηση της 1ης γενιάς. Ελιά: κατα-
πολέμηση λεκανίου με δόση 30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού και 
ψεκαστικό όγκο 100-125 λίτρα/στρέμμα. Ένας ψεκασμός πριν την άνθη-
ση, και εφόσον εμφανιστούν οι προνύμφες της 1ης γενιάς.  Αμπέλι: κα-
ταπολέμηση κοκκοειδών (Pulvinaria vitis , Planococcus citri 
Planococcus ficus Patthenolecanium corni Heliococcus bohemicus) με 
δόση 50-75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού και ψεκαστικό όγκο 40-
80 λίτρα/στρέμμα. Ένας ψεκασμός πριν την άνθηση, με την εμφάνιση 
των πρώτων προνυμφικών σταδίων κατά προτίμηση της 1ης γενιάς.   
Ακρόδρυα (Αμυγδαλιά, καρυδιά, Φιστικιά, καστανιά: Χρήσεις ήσσονος 
σημασίας): καταπολέμηση κοκκοειδών   (Pseudaulacaspis pentagona, 
Quadraspidiotus perniciosus, Quadraspidiotus sp., Eulecanium 
persicae, Eulecanium sp., Sphaerolecanium prunastri, Epidiaspis 
leperii, Lepidosaphes ulmi, Aspidiotus nerii, Saissetia oleae) με δόση 30 
κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού και ψεκαστικό όγκο 80-100 λίτρα/
στρέμμα.  Ένας ψεκασμός πριν την άνθηση, με την εμφάνιση των πρώ-
των προνυμφικών σταδίων κατά προτίμηση της 1ης γενιάς. τομάτα & 
μελιτζάνα (υπαίθρου και θερμοκηπίου), πιπεριά θερμοκηπίου, αγγού-
ρι, αγγουράκι & κολοκυθάκι θερμοκηπίου: καταπολέμηση αλευρωδών 
(Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci) με δόση 50 κ.εκ./100 λίτρα 
ψεκαστικού υγρού και ψεκαστικό όγκο 100-150 λίτρα/στρέμμα. Δύο 
ψεκασμοί, ο 1ος με την εμφάνιση των πρώτων ακμαίων και ο 2ος μετά 
από 10-15 μέρες ανάλογα με τη θερμοκρασία (10 μέρες όταν η θερμο-
κρασία είναι μεγαλύτερη από 25oC και 15 ημέρες όταν είναι μικρότερη).  
Φράουλα θερμοκηπίου: καταπολέμηση αλευρωδών (Trialeurodes 
vaporariorum, Bemisia tabaci) με δόση 25-30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστι-
κού υγρού και ψεκαστικό όγκο 80 - 100 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστη δόση 
25 κ.εκ./ στρέμμα. Δύο ψεκασμοί, ο 1ος με την εμφάνιση των πρώτων 
ακμαίων και ο 2ος μετά από 8 μέρες.  Βαμβάκι: καταπολέμηση αλευρω-
δών (Bemisia tabaci) με δόση 50 κ.εκ./στρέμμα και ψεκαστικό όγκο 
40-80 λίτρα/στρέμμα. Ένας ψεκασμός πριν το άνοιγμα των καρυδιών 
και με την εμφάνιση των πρώτων ακμαίων.  καλλωπιστικά φυτά (ανθο-
φόρα και σε γλάστρα), τριανταφυλλιά, δέντρα, θάμνοι: καταπολέμηση 
κοκκοειδών και αλευρωδών (Trialeurodes vaporariorum, Bemisia 
tabaci) με δόση 50-75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού και ψεκαστικό 
όγκο 100-200 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστη δόση 112.5 κ.εκ./ στρέμμα. Για τα 
κοκκοειδή, ένας ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών 
σταδίων κατά προτίμηση της 1ης γενιάς. Για τους αλευρώδεις δύο ψεκα-
σμοί, ο 1ος με την εμφάνιση των πρώτων ακμαίων και ο 2ος μετά από 14 

μέρες. Πεύκα αστικών και περιαστικών περιοχών: καταπολέμηση Marchalina 
hellenica με δόση 75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού και ψεκαστικό όγκο ικανό 
για καλή διαβροχή των προσβεβλημένων μερών. Ένας ψεκασμός όταν έχει εκκο-
λαφθεί το 70-75% των νυμφών (ερπουσών) και όταν τα πεύκα δεν έχουν μελιτώδη 
εκκρίματα και δεν παρατηρείται δραστηριοποίηση των μελισσών και με την προ-
ϋπόθεση ότι την ίδια περίοδο δε θα χρησιμοποιηθεί για τον ίδιο σκοπό άλλο φ.π. 
Παρατηρήσεις:  1. Σε περίπτωση που ο πληθυσμός των ακμαίων αλευρωδών είναι 
σε υψηλά επίπεδα, συνιστάται να προηγηθεί η χρήση κατάλληλου ακμαιοκτόνου 
ώστε να μειωθεί ο πληθυσμός πριν την εφαρμογή του ADMIRAL 10 EC.    2. Στην 
ελιά εμφανίζει δευτερεύουσα δράση κατά της Parlatoria oleae. 3.Για τις χρήσεις 
ήσσονος σημασίας στις καλλιέργειες της αμυγδαλιάς, της καρυδιάς, της φιστικιάς 
και της καστανιάς, δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει 
έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις συγκεκριμένες καλλιέργειες 
από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν 
φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη 
φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος. 4. Για τη χρήση σε πεύκα πρέπει 
να εφαρμόζονται οι ακόλουθες οδηγίες, απαγορεύσεις, περιορισμοί: - O ακριβής 
χρόνος επέμβασης θα προσδιορίζεται από τους γεωπόνους των δήμων και κοινο-
τήτων ή της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή άλλης κρατικής υπηρεσίας - τρόπος 
εφαρμογής: ψεκασμός, με καλή διαβροχή, των προσβεβλημένων από το 
Marchallina hellenica μερών των πεύκων. Η εφαρμογή του σκευάσματος θα γίνε-
ται παρουσία γεωπόνου.-  Απαγορεύσεις: Απαγορεύεται η εφαρμογή του σε δασι-
κά οικοσυστήματα. Απαγορεύεται η εφαρμογή του σε πεύκα που έχουν μελιτώδη 
εκκρίματα και όταν παρατηρείται δραστηριοποίηση των μελισσών.  Το σκεύασμα 
να μην εφαρμοστεί κοντά σε λίμνες, ποτάμια και γενικά υδάτινο περιβάλλον. - 
Περιορισμοί προφυλάξεις: Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος σε κοινόχρη-
στους χώρους, οι δήμοι υποχρεούνται να προειδοποιούν τους κατοίκους για τον 
επικείμενο ψεκασμό.   Oι δήμοι να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την επισήμαν-
ση των περιοχών όπου έγινε εφαρμογή. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του 
σκευάσματος (τόσο σε κοινόχρηστους όσο και σε ιδιωτικούς χώρους) και ως ότου 
στεγνώσουν τα ψεκασθέντα μέρη των πεύκων, να μην εισέρχονται άνθρωποι 
(πλην του ψεκαστή) και κατοικίδια ζώα στην ψεκαζόμενη περιοχή. Σε κοινόχρη-
στους χώρους (πάρκα, σχολεία) απαιτείται διάστημα 24 ωρών για την είσοδο των 
ανθρώπων. Η χρήση του σκευάσματος για την αντιμετώπιση του εντόμου 
Marchallina hellenica σε πεύκα αστικών και περιαστικών περιοχών, θα πραγματο-
ποιείται: α. Σε κοινόχρηστους χώρους, με ευθύνη των κατά τόπους δήμων και 
κοινοτήτων, οι οποίοι θα καθορίσουν την ακριβή ημερομηνία εφαρμογής του 
σκευάσματος και θα λάβουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα προφύλαξης για την 
ασφαλή χρήση του. β Σε ιδιωτικούς χώρους (αυλές σπιτιών, οικόπεδα κλπ) με 
ευθύνη των ενδιαφερόμενων. Η εφαρμογή θα διενεργείται τον χρόνο που γίνε-
ται εφαρμογή στους κοινόχρηστους χώρους της περιοχής. Oι ιδιοκτήτες των 
ανωτέρω χώρων, να συνεργάζονται με τους υπεύθυνους των δήμων που επι-
βλέπουν την εφαρμογή του σκευάσματος στους κοινόχρηστους χώρους της 
περιοχής και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις τους. τρόπος δράσης: 
Ρυθμιστής ανάπτυξης εντόμων (κοκκοειδή, αλευρώδεις και γενικά μυζητικά 
έντομα). Μιμητικό της ορμόνης νεότητας των εντόμων. Επιδρά στη μορφο-
γένεση, την αναπαραγωγή και την εμβρυογένεση των εντόμων, ανάλογα με 
το στάδιο της ανάπτυξής τους (ωό, προνύμφη, νύμφη, ακμαίο) παρεμποδί-
ζοντας την ομαλή εξέλιξη και ενηλικίωσή τους. τρόπος εφαρμογής: Ψεκα-
σμός πλήρους κάλυψης.   τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: 
Γεμίζουμε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι τη μέση με νερό. Αραιώνουμε την 
απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και το 
προσθέτουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώνουμε στη 
συνέχεια με το απαιτούμενο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.  καθαρι-
σμός ψεκαστήρα: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον 
ψεκαστήρα. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκα-
στικού με κοινό απορρυπαντικό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμ-
ματα και ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό. Λάβετε όλες τις απαραίτη-
τες προφυλάξεις όταν καθαρίζετε το ψεκαστικό μηχάνημα. Μην 
καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό και μη ρίχνετε τα νερά του 
καθαρισμού κοντά σε υδάτινους πόρους Λάβετε όλα τα μέτρα προ-
φύλαξης.

Hμ. Παρασκευής - Αρ. Παρτίδας: βλέπε επί της συσκευασίας

Κάτοχος της άδειας: Sumitomo CAE SAS  
10A Rue de la Voie Lactee, St Didier au Mont d’Or, Γαλλία
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

1o χλμ. Λεωφ. Παιανίας - Μαρκοπούλου 
Τ.Θ. 100, 19002 Παιανία, Τηλ: 210 6800 900
info@hellafarm.gr www.hellafarm.gr

ΠΕΡΙΕΧOμΕνO1ΛΙτΡό

ΚΙΝΔΥΝOΣ. Μπορεί να προκαλέσει θάνατο 
σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης 
στις αναπνευστικές οδούς. Προκαλεί 
ερεθισμό του δέρματος. Μπορεί να 
προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.  Πολύ τοξικό 
για τους υδρόβιους οργανισμούς, με 
μακροχρόνιες επιπτώσεις. Παρατεταμένη 
έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα 
δέρματος ή σκάσιμο.

2011
F100000980A-0121CK20-X0AP-J00F-0M44


