
Παράρτημα 
 
 

Όροι έγκρισης του σκευάσματος  Lepinox Plus  με αριθμό εγγραφής  2764   . 
 

22 Μαΐου 2009 
 
 
 

 
Κάτοχος εγγραφής:  Intrachem Bio Italia S.p.A.       
 
 
 
Εμπορικό Όνομα:  Lepinox Plus         
 
 
 
Μορφή:  Βρέξιμη σκόνη (WP)        
 
 
 
Εγγυημένη σύνθεση:  δ-endotoxin/Ενεργός πρωτεϊνη υπό μορφή κρυστάλλων του   
                                         B. thurigiensis var. Kurstaki 15% (β/β) ή 32000 IU/mg   
    βοηθητικές ουσίες 85%  β/β      
 
 
 
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική 
ουσία:     40% min.          
 
 
 
Παρασκευαστής δραστικής ουσίας:          Certis USA      
 
 
 
Εργοστάσιο παρασκευής δραστικής ουσίας:  Certis USA     
 
 
 
Παρασκευαστής σκευάσματος:   Intrachem Bio International S.A.    
 
 
 
Εργοστάσιο παρασκευής σκευάσματος:  Intrachem Production S.r.l. Italy   
 
 
 
∆ιανομέας:   L. Lambrou Agro Ltd       
 
 
 



Στόχος για τον οποίο προορίζεται: 
  Βιολογικό εντομοκτόνο στομάχου, με εκλεκτική δράση κατά προνυμφών 

λεπιδοπτέρων. ∆ρα διά καταπόσεως, μετά την οποία οι προνύμφες σταματούν να 

τρέφονται και πεθαίνουν σε μερικές μέρες.         

 
Τρόπος εφαρμογής:  Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος. Ειδικά για την ευδεμίδα 
και την κογχυλίδα στο αμπέλι, ο ψεκασμός να γίνεται στη ζώνη των τσαμπιών   
 
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. Σε περίπτωση ανάμιξης με άλλο σκεύασμα, διαλύουμε πρώτα το Lepinox 

Plus και μετά προσθέτουμε το άλλο σκεύασμα.                       

 
 
Φάσμα δράσης 
 
 

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

Όγκος ψεκαστικού 
διαλύματος 

(λίτρα / δεκάριο) 
Χρόνος εφαρμογής 

Εσπεριδοειδή ανθοτρήτης 25 200-400 

Ανάλογα με τις γεωργικές 
προειδοποιήσεις ή 1 
ψεκασμός στην αρχή της 
ανθοφορίας και δεύτερος, 
αν χρειασθεί, μετά από 7-
10 μέρες. 

Αμυγδαλιά  
Φυστικιά 

φυλλοδέτες 
φυλλοφάγες κάμπιες 
υπονομευτές 

25 150-250 

Εφαρμογή με την 
εμφάνιση των νεαρών 
προνυμφών κάθε γενεάς 
σύμφωνα με τη χρήση 
φερομονικών παγίδων. 

Φουντουκιά  φυλλοδέτες 25 150-250 »» 

Μηλιά φυλλοδέτες 25 150-250 »» 

Αχλαδιά φυλλοδέτες 
φυλλοφάγες κάμπιες 25 150-250 »» 

Βερικοκκιά 
Ροδακινιά 

ανάρσια 
φυλλοδέτες 
φυλλοφάγες κάμπιες 
υπονομευτές 

25 150-250 »» 
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Κερασιά 
∆αμασκηνιά 

φυλλοδέτες 
φυλλοφάγες κάμπιες 
υπονομευτές 

25 150-250 »» 

Αμπέλι 
ευδεμίδα 
κογχυλίδα 
φυλλοφάγες κάμπιες 

30-50 50-150 

Ανάλογα με τις γεωργικές 
προειδοποιήσεις γίνεται 
ένας ψεκασμός μια 
εβδομάδα μετά την έναρξη 
πτήσης της κάθε γενεάς 
του εντόμου ή 
Με βάση τα στάδια της 
καλλιέργειας γίνεται: 
α) λίγο πριν την άνθηση 
β) κατά τη γονιμοποίηση 
των ανθών 
γ) όταν οι ράγες έχουν 
μέγεθος μπιζελιού και 
δ) με την αλλαγή 
χρώματος των ραγών  

Ελιά πυρηνοτρήτης 25 150-300 

Ανάλογα με τις γεωργικές 
προειδοποιήσεις ή: 
- Ψεκασμός όταν το 5-25% 
των ανθών έχει ανοίξει, 
- Ψεκασμός με την 
εμφάνιση των πρώτων 
ανοικτών ανθών 

Τομάτα ελιόθης (πράσινο 
σκουλήκι) 40-50 50-150 

Ψεκασμός με την 
εμφάνιση των νεαρών 
προνυμφών 

Πιπεριά ελιόθης (πράσινο 
σκουλήκι) 40-50 50-100 »» 

Μελιτζάνα  
ελιόθης (πράσινο 
σκουλήκι) 
φυλλοφάγες κάμπιες 

40-50 50-100 »» 

Κουνουπίδι 
Κραμπί  

πιερίδα 
σκώρος των 
λαχανικών 

40-50 100 »» 

Αγκινάρα φυλλοφάγες κάμπιες 40-50 100 »» 

Μαρούλι φυλλοφάγες κάμπιες 40-50 60-80 »» 

Μπάμια φυλλοφάγες κάμπιες 40-50 50-100 »» 

Πράσα  φυλλοφάγες κάμπιες 40-50 50-80 »» 
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Καλαμπόκι 

πυραλίδα 
ελιόθης (πράσινο 
σκουλήκι) 
σεζάμια 

40-50 50-100 »» 

Καπνός ελιόθης (πράσινο 
σκουλήκι) 30-50 50-150 »» 

Καλλωπιστικά  φυλλοφάγες και 
ανθοφάγες κάμπιες 30-50 200-300 »» 

∆ασικά 

πιτυοκάμπη 

25 300-500 

Ψεκασμός φυλλώματος το 
Σεπτέμβριο 

λυμάντρια Ψεκασμός φυλλώματος το 
Απρίλιο / Μάιο 

υφάντρια 
μαλακόσωμα 

Ψεκασμός φυλλώματος το 
Μάιο / Ιούνιο 

Αποθηκευμένα 
προϊόντα εφέστια 50 - 

Ψεκασμός των 
εσωτερικών τοίχων της 
αποθήκης 

 
Παρατηρήσεις: 
 
1. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών / μεσοδιαστήματα επεμβάσεων: 
- Εσπεριδοειδή, Λαχανικά, Καλαμπόκι, Καλλωπιστικά: 2 / 7-10 μέρες 
- Ακρόδρυα, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα: Εφαρμογή με την εμφάνιση της κάθε γενιάς 
- Αμπέλι:  4 / 7-10 μέρες 
- Ελιά, καπνός: 3 / 7-10 μέρες 
- ∆ασικά:  3 
- Αποθηκευμένα 1 
 
2. Ψεκάστε μόλις φανούν οι νεαρές προνύμφες και παρατηρηθούν οι πρώτες ζημιές και 
επαναλάβετε κατά διαστήματα ώστε ο πληθυσμός να κρατηθεί χαμηλός. 
Χρειάζεται καλό λούσιμο όλης της φυλλικής επιφάνειας γιατί οι προνύμφες πρέπει να καταπιούν 
το σκεύασμα. Μετά την κατάποση οι κάμπιες σταματούν να τρέφονται και πεθαίνουν σε μερικές 
ηµέρες. 
 
3. Μην ψεκάζετε εάν αναμένεται βροχή. Εάν βρέξει (σε διάστημα 7-10 ημερών) μετά από 
ψεκασμό, τότε αυτός πρέπει να επαναληφθεί. 
 
4. Για να αποφευχθεί ανάπτυξη ανθεκτικότητας συνιστάται εναλλαγή δραστικών συστατικών µε 
διαφορετικό τρόπο δράσης 
 
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και συγκομιδής: ∆εν απαιτείται 
 
Φυτοτοξικότητα:    ∆εν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και
 δόσεις εφαρμογής.           
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Συνδυαστικότητα:   ∆εν συνδυάζεται με σκευάσματα που έχουν όξινη ή αλκαλική 

 αντίδραση ή διαφυλλικά λιπάσματα.         

 
Σήμανση τοξικότητας:   Xi-Ερεθιστικό          

 
Φράσεις κινδύνου: 
  R42 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση μέσω της εισπνοής    

 
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     

  S22   Μην αναπνέετε τη σκόνη         

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

  S37/39  Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια      

  Μην ρυπαίνετε τα νερά με το φάρμακο ή τα κενά συσκευασίας του    

 

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

τις οδηγίες χρήσης.» 

 

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

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

15 λεπτά.          

Σε περίπτωση κατάποσης ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο 

ή την ετικέτα. Προκαλέστε εμετό ενεργώντας στο βάθος του φάρυγγα με μη αιχμηρό 

αντικείμενο. 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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