
Διαβάστε προσεκτικά την ετικέτα πριν την χρήση ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ∆ΡΑΣΗΣ
ΕΛΕΓΧΕΙ ΕΝΑ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ ΦΥΤΟΦΑΓΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΡEΩΝ

(Ψύλλα της αχλαδιάς, αφίδες, κοκκοειδή,
 τετράνυχοι, ερινιώσεις(Eriophyidae), θρίπες και αλευρώδεις)

 

 

Σύνθεση

 

 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ  

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. 
Αποφεύγετε να αναπνέετε σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα.
Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. 
Να φοράτε προστατευτικά γάντια/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό 
για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον 
είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και 
αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
Διάθεση (απόρριψη) του περιεχομένου/περιέκτη σε σημείο που είναι 
εξουσιοδοτημένο να δέχεται επικίνδυνα απόβλητα.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401

Μείγμα που περιέχει Polyalkyleneoxide τροποποιημένο heptamethyltrisiloxane

Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής
Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό
Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις

 

 
 

 

 
 

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος.
� Για να αποφύγετε τον αφρισμό, γεμίστε πρώτα τη δεξαμενή με τη συνολική ποσότητα 
   νερού που απαιτείται, στη συνέχεια προσθέστε το SILWEB και ανακατέψτε το διάλυμα.
• Χρησιμοποιήστε το διάλυμα ψεκασμού εντός 24 ωρών από την προετοιμασία.
• Εάν χρειάζεται, ρυθμίστε το νερό σε εύρος pH 4,0 – 7,5.
• Μην αναμιγνύετε το SILWEB με άλλα προϊόντα ή διαβρεκτικά.
• Μην υπερβαίνετε τις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής.

 

Γενικές Οδηγίες
� Εφαρμόστε επαρκή όγκο ψεκασμού για καλή κάλυψη των στοχευμένων τμημάτων του φυτού.
� Σωστός χρόνος εφαρμογής: Το SILWEB δρα κυρίως στα κινητά στάδια των εχθρών. Για 
   βέλτιστο έλεγχο, εφαρμόστε αμέσως όταν εντοπίσετε τις πρώτες προσβολές από εχθρούς.
� Τελευταία επέμβαση πριν την συγκομιδή: Δεν υπάρχουν περιορισμοί – μπορεί να 
   χρησιμοποιηθεί μέχρι την μέρα συγκομιδής.
� Το SILWEB δεν έχει υπολειμματική δράση και δεν δουλεύει προληπτικά όταν δεν υπάρχουν 
   προσβολές. Εάν απαιτείται από την πίεση των εχθρών, εφαρμόστε ξανά μετά από τουλάχιστον 
   7 ημέρες.

 

 

Προστασία χειριστή
Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
Φοράτε κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό κατά το χειρισμό του προϊόντος 
(προστατευτικό ρουχισμό, προστατευτικά γάντια, προστασία ματιών). Σε περίπτωση 
ανεπαρκούς αερισμού, να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής κατά την έκθεση 
σε ατμούς. Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. Μην αναπνέετε 
σταγονίδια/εκνεφώματα. Κρατήστε τα εκνεφώματα μακριά από τα μάτια. Πλύνετε τα χέρια 
και το εκτεθειμένο δέρμα πριν φάτε/πιείτε/καπνίσετε μετά την εργασία. Βγάλτε αμέσως όλα 
τα μολυσμένα ρούχα.
Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

 

Προστασία του περιβάλλοντος
Μη μολύνετε το νερό με το προϊόν ή το δοχείο του. Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό 
εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά νερά. Αποφύγετε τη ρύπανση μέσω αποχετεύσεων από 
αγροκτήματα και δρόμους.

 

Προμηθευτής: 
Biobest Group N.V.
Ilse Velden 18, 2260 Westerlo, Belgium
+32 14 25 79 80
www.biobestgroup.com

Κατασκευαστής:
ICB Pharma Sp.J.
6a Moździerzowców Street
43-602 Jaworzno, Poland
+48 32 74 54 700 

Διανομέας Κύπρου:
L. Lambrou Agro ltd
Οθέλλου 11, Βιομ. Περιοχή Ιδαλίου, 
2540, Δάλι, Λευκωσία
Τηλ.: +357 22667908
info@lambrouagro.com.cy
www.lambrouagro.com.cy  

Το SILWEB δεν είναι συμπληρωματικό/ενισχυτικό, επομένως δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται ως τέτοιο.
Μην αναμιγνύετε το SILWEB με άλλες ουσίες.

Για να μειωθούν οι κίνδυνοι για τους επικονιαστές, συνιστάται να μην ψεκάζετε 
το SILWEB κατά το στάδιο της άνθισης.

Μίγμα πολυμερών, κυρίως πολυμερών σιλικόνης, σιλοξανών και οργανικών 
αντιοξειδωτικών. Όλα τα μονομερή στη σύνθεση των συμπολυμερών 
σιλικόνης πληρούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΕΚ (Αριθ.) 1907/2006 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Οδηγίες χρήσης Δοσολογία εφαρμογής

Καλλιέργεια Εχθρός-στόχος Χρόνος 
εφαρμογής 

συγκέντρωση 
SILTRAP στο 
ψεκαστικό διάλυμα

κ. εκ./100 λίτρα 
ψεκαστικού υγρού 

Οπωροφόρα 
δέντρα

Ψύλλα της 
αχλαδιάς

Από την αρχή 
του Ιούνη 0.12 - 0.14% 120 - 140

0.15 - 0.20% 150 - 200

0.12% 120

Ντομάτα, 
αγγούρι, 
πιπεριά *

 
Τετράνυχοι, 
αλευρώδεις

0.05 – 0.07% 50 - 70

Άλλα 
λαχανικά

Τετράνυχοι, 
αλευρώδεις

0.1 – 0.125% 100 - 125

Μαλακά 
φρούτα & 
καλλωπιστικά

 
0.1% 100

 

* Προσοχή: ορισμένες ποικιλίες ντομάτας, αγγουριού και πιπεριάς μπορεί να είναι ευαίσθητες στο προϊόν 
   (κίνδυνος εγκαύματος των φύλλων). 

Σχόλια
Για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, ψεκάστε όταν οι συνθήκες επιτρέπουν το 
γρήγορο στέγνωμα του ψεκαστικού διαλύματος στο φυτό (π.χ. κατά τη διάρκεια της ημέρας που 
η υγρασία είναι χαμηλή). Να μην εφαρμόζεται σε συνθήκες υψηλής υγρασίας, τη νύχτα ή τις 
συννεφιασμένες μέρες. Το ψεκαστικό διάλυμα που δεν στέγνωσε αμέσως και παρέμεινε στα φύλλα 
για περισσότερες από μερικές ώρες μπορεί να προκαλέσει φυτοτοξικότητα σε ευαίσθητες 
καλλιέργειες (π.χ. μήλο, αχλάδι, ντομάτα, κολοκυνθοειδή). 
Ψεκάστε σε ξηρή καλλιέργεια. Ψεκάστε τα φυτά μέχρι να βραχούν εντελώς χωρίς όμως να υπάρχει 
σημαντική απορροή.
Μην ψεκάζετε πριν τη βροχή (αν αναμένεται βροχή τις επόμενες 5 ώρες) και όχι το βράδυ πριν από 
τη νυχτερινή δροσιά.
Μην ψεκάζετε σε ανθισμένες καλλιέργειες λόγω κινδύνου ζημιάς στα πέταλα.
Φυτοτοξικότητα μπορεί επίσης να παρατηρηθεί σε πολύ νεαρές και ευαίσθητες καλλιέργειες 
(π.χ. σπορόφυτα).
Θα πρέπει να μεσολαβήσουν τουλάχιστον 7 ημέρες μεταξύ των επαναλαμβανόμενων εφαρμογών 
του SILWEB.
Mεταξύ των εφαρμογών SILWEB και captan 80% θα πρέπει να μεσολαβήσει ένα διάστημα 5 ημερών 
λόγω κινδύνου φυτοτοξικότητας. Συνιστάται η διεξαγωγή δοκιμής μικρής κλίμακας σε περιορισμένο 
αριθμό φυτών για να διαφανεί η ανεκτικότητα στο προϊόν, πριν από τη χρήση μεγάλης κλίμακας, 
ειδικά στην περίπτωση ευαίσθητων καλλιεργειών. 

Αποποίηση ευθυνών
Η έρευνα και η εμπειρία έχουν δείξει ότι το προϊόν, όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες μας, 
είναι κατάλληλο για τις καθορισμένες χρήσεις. Τα προϊόντα είναι συμμορφωμένα με τις προδιαγραφές 
κατά τη στιγμή της παράδοσης, αλλά, καθώς η αποθήκευση, μεταφορά, χρήση ή οι καιρικές συνθήκες 
πριν, κατά και μετά την εφαρμογή, ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοση του προϊόντος και να διαφύ-
γουν από τον έλεγχό μας, εμείς και ο διανομέας μας δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα 
αποτελέσματα εφαρμογής ή/και για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από την αποθήκευση, τη μεταφορά 
ή την εφαρμογή τους.   
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Το SILWEB έχει φυσικό τρόπο δράσης και δεν απαιτείται να εγγραφεί ως φυτοπροστατευτικό 
προϊόν. Η φόρμουλα SILWEB προστατεύεται από τη νομοθεσία περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Μετά τη 
συγκομιδή

Περιεχόµενο 
1L

Ημερομηνία λήξης: 
Αποθήκευση: 
Ημερομηνία παρασκευής και αριθμός παρτίδας:  

4 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.
μεταξύ 0 και 35°C, προστατευμένο από υγρασία.

δες συσκευασία.ετικέτα v1.1

UFI: UU20-N0GT-R009-N4C3

Αφίδες, κοκκοειδή, 
τετράνυχοι, 
ερινιώσεις
(Eriophyidae), 
θρίπες

Τετράνυχοι, 
αλευρώδεις αφίδες, 
κοκκοειδή, 
ερινιώσεις
(Eriophyidae), 
θρίπες

CYP

Special Formulation 


