
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Ρ405+Ρ102 Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Ρ270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε 
αυτό το προϊόν. «Φοράτε πάντοτε γάντια κατά τη χρήση» «Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας» Ρ501 
Διάθεση περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία. SP1 Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη 
συσκευασία του. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω 
των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Μη προκαλέσετε εμετό και μη χορηγήσετε τίποτα από το στόμα, εάν ο παθών δεν έχει τις 
αισθήσεις του. Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλυθείτε αμέσως καλά με 
άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν υπάρχει ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: 
Πλύνετε τα με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά και ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ 
ΔΥΣΧΕΡΕΙΩΝ: Μετακινήστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Σε περίπτωση συμπτωμάτων ζητήστε ιατρική συμβουλή. 
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείται συμπωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 1401

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Ομοιόμορφος διασκορπισμός στο έδαφος ανάμεσα στα φυτά σε όλη την επιφάνεια του αγρού, προσέχοντας να 
μην μένουν κόκκοι του σκευάσματος στο φύλλωμα των φυτών. Εφαρμόζεται με το χέρι, μόλις εμφανιστούν οι 
κοχλίες και οι λείμακες ή με τα πρώτα συμπτώματα στα φυτά, κατά προτίμηση νωρίς το απόγευμα, σε υγρό
έδαφος μετά από βροχή ή πότισμα.
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΕΧΘΡΟΣ – ΔΟΣΕΙΣ:
Εσπεριδοειδή, Ακρόδρυα, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Ελιά, Αμπέλι, Φράουλα, Λαχανικά, Όσπρια, 
Πατάτα, Ηλίανθος, Σιτηρά, Αραβόσιτος, Ελαιοκράμβη, Βαμβάκι, Αραχίδα, Κάνναβη, Σουσάμι, Καπνός, 
Ζαχαρότευτλα, Κτηνοτροφικά τεύτλα, Καλλωπιστικά φυτά & δένδρα, Δρεπτά άνθη, Δασικά δένδρα, 
Φυτώρια: Κοχλίες (Σαλιγκάρια) (Helix sp.) και Λείμακες (γυμνοσάλιαγκες) (Deroceras sp.) Δόση σκευάσματος: 
12-25 g /10 m2 για χαμηλό επίπεδο προσβολής και 40-50 g /10 m2 για υψηλό επίπεδο προσβολής, με εφαρμογή 
σε όλη την επιφάνεια. Μέγιστος αρ. εφαρμογών / καλλιεργ. περίοδο: 4 εφαρμογές.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
• Χρησιμοποιείται μόνο του • Μη εφαρμόζετε όταν φυσάει • Η δράση του δεν επηρεάζεται από βροχή ή από 
υγρές συνθήκες • Κατά την εφαρμογή το προϊόν να μην έρχεται σε επαφή με τα εδώδιμα μέρη των φυτών που 
είναι έτοιμα προς κατανάλωση • Επανάληψη της εφαρμογής όταν η ποσότητα σκευάσματος στο χωράφι έχει 
μειωθεί σημαντικά για τον έλεγχο των προσβολών από γειτονικούς αγρούς στους οποίους δεν έχει γίνει 
εφαρμογή του προϊόντος.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ Η ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ  ΜΕΤΑ- 
ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ: Καλλιέργειες: Όλες οι καλλιέργειες που αναφέρονται στο Φάσμα Δράσης.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Η ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥ-
ΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:
• Να μην έρχεται σε επαφή με τα καλλιεργούμενα φυτά • Διασκορπίστε το σκεύασμα ανάμεσα στα φυτά, δια- 
σφαλίζοντας ότι δεν θα μείνουν κόκκοι στο φύλλωμα • Εφαρμόστε το όταν η επιφάνεια των φύλλων είναι
στεγνή • Επιπρόσθετες οδηγίες για ερασιτέχνες χρήστες: - Φροντίστε να μην έχουν πρόσβαση στην ψεκασμένη 
περιοχή παιδιά και κατοικίδια ζώα για τουλάχιστον 24 ώρες μετά τον ψεκασμό - Φοράτε  πάντοτε γάντια κατά
τη χρήση - Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΤΩΝ ΖΩΩΝ 
ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ: Φροντίστε να μην 
έχουν πρόσβαση στην περιοχή όπου εφαρμόστηκε το σκεύασμα παιδιά και κατοικίδια ζώα για τουλάχιστον 24 
ώρες μετά την εφαρμογή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ Η ΤΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις, δόσεις και τρόπο εφαρμογής. Η επαφή των 
κόκκων με ευαίσθητα φύλλα (π.χ. νεαρούς βλαστούς σε εαρινές καλλιέργειες, σε θερμοκήπια ή υπό κάλυψη) 
μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή τοπικές νεκρώσεις.
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: --
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:
Οι κενές συσκευασίες αφού καταστραφούν με σκίσιμο ή τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρή-
σης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Διατηρείται 
στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του, σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, μακριά από το άμεσο 
ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

FERRAMOL

Κάτοχος της Άδειας / Παρασκευαστής: W. NEUDORFF GmbH KG
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ΦΥΣΙΚΟ ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΚΤΟΝΟ

Αριθμός Άδειας:  3968

Κοκκώδες κοχλιολειμακοκτόνο δόλωμα για την καταπολέμηση κοχλιών (σαλιγκαριών) και λει- 
μάκων (γυμνοσαλιάγκων). Έχει ισχυρή ελκυστική δράση και δρα δια στομάχου. Μετά την κα-
τάποση του προϊόντος, τα σαλιγκάρια και οι γυμνοσάλιαγκες σταματάνε να τρέφονται και να 
εναποθέτουν εκκρίσεις στα φυτά. Δεν υπάρχει ανάγκη συλλογής των νεκρών σαλιγκαριών 
επειδή μετά τη λήψη του δολώματος αυτά τείνουν να πηγαίνουν σε απομονωμένα μέρη για να 
πεθάνουν.

Ετοιμόχρηστο
Κοκκώδες
δόλωμα (RB)

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Εγγυημένη σύνθεση: ferric phosphate: 0,99 % β/β, Βοηθητικές ουσίες: 99% β/β

Αρ. παρτίδας / Ημερ. παρασκευής: Βλέπε επί της συσκευασίας


