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Indoxacarb

Ετοιμόχρηστο δόλωμα (RB), σε μορφή γέλης.
Αριθμός έγκρισης κυκλοφορίας: ΤΠ18-0170/29-7-15

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Indoxacarb 0,05% β/β
Βοηθητικές ουσίες 99,905% β/β

Έλεγχος μυρμηγκιών σε εσωτερικούς
και εξωτερικούς χώρους.
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.
Μόνο για επαγγελματική χρήση.
«Επιτρέπεται η πώλησή του σε αδειοδοτημένα
συνεργεία απεντόμωσης- μυοκτονίας».
Επιτρέπεται η πώλησή του μόνο από καταστήματα εμπορίας
γεωργικών φαρμάκων και μόνο σε συνεργεία μυοκτονίας
που έχουν την κατά νόμο προβλεπόμενη άδεια από το
Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: Syngenta Hellas A.E.B.E.
Λ. Ανθούσας, Ανθούσα Αττικής, Τ.Κ. 15349
Τηλ.: 210 6666612-13 - www.syngenta.gr
ΘΕΣ/ΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. Σίνδος, Τηλ.: 231 0796940-3

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
•Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του 
προϊόντος ή την ετικέτα. •Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. •Να 
αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. •Μαζέψτε τη χυμένη 
ποσότητα. •Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις ως επικίνδυνο απόβλητο.

Αναλυτικά στοιχεία για τις πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες 
και για οδηγίες πρώτων βοηθειών καθώς και για έκτακτα μέτρα 
προστασίας του περιβάλλοντος:
•Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια ή τα ρούχα.
•Πλένετε επιμελώς τα χέρια σας και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος με 
   νερό και σαπούνι μετά από κάθε χρήση.
•Αποφύγετε τη μόλυνση του περιβάλλοντος.
•Εμποδίστε την μόλυνση των υπόγειων νερών με το προϊόν ή τη 
   συσκευασία του.
   Μην απορρίπτετε το προϊόν ή τη συσκευασία του στα επιφανειακά νερά 
   ή στο δίκτυο αποχέτευσης.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης:
Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την καταπολέμηση / έλεγχο των 
μυρμηγκιών σε εσωτερικούς χώρους και εξωτερικούς χώρους. Επιτόπια εφαρμογή 
σε ρωγμές και χαραμάδες από επαγγελματίες χρήστες.

Στόχος (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης):
Ακμαία μυρμήγκια (Υμενόπτερα / Formicidae):  Lasius niger, Monomorium phara-
onis, Linepithema humile, Tapinoma malenocephalum, Paratrechina longicornis, 
Pheidole megacephala, Myrmica rubra, Crematogaster spp,Tetramorium spp, 
Camponotus spp.



Πεδίο εφαρμογής:
Εσωτερικοί – Εξωτερικοί χώροι. Επιτόπια εφαρμογή σε ρωγμές και χαραμάδες, μέσα και 
γύρω από κατοικίες, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, γραφεία, αποθήκες, επαγγελματικές 
κουζίνες, νοσοκομεία σχολεία, οίκους ευγηρίας, ξενοδοχεία, λεωφορεία, τρένα, 
εγκαταστάσεις αερομεταφορών και επαγγελματικές εγκαταστάσεις. 

Μέθοδος εφαρμογής: Ετοιμόχρηστο δόλωμα.

Δόση και συχνότητα εφαρμογής:
•1 έως 5 σημεία (μικρές σταγόνες) δόλωσης ή
•1 σημείο δόλωσης (μεγάλη σταγόνα) ή
•1 λεπτή γραμμή δολώματος μήκους έως 5 εκ ανά τετραγωνικό μέτρο που 
αντιστοιχούν σε 0,1 έως 0,5 γραμμάρια προϊόντος ανά τετραγωνικό μέτρο.
Όταν το προϊόν εφαρμόζεται σε σημεία, η διάμετρος κάθε σταγόνας μπορεί να είναι: 
(α) 0.5 εκ. που αντιστοιχεί σε βάρος σταγόνας 0.1 γρ. περίπου (μικρή σταγόνα).
(β) 1 εκ. που αντιστοιχεί σε βάρος σταγόνας 0.5 γρ. περίπου (μεγάλη σταγόνα)
Όταν το προϊόν εφαρμόζεται σε λεπτή γραμμή μήκους 5 εκ. και πλάτους 0.3 εκ., το 
βάρος του προϊόντος είναι περίπου 0.4 γρ..
Επίσης, το προϊόν μπορεί να τοποθετείται στο εσωτερικό δολωματικών σταθμών, με 
σκοπό να μην έχουν πρόσβαση σε αυτό παιδιά ή ζώα μη στόχοι.
Τα δολώματα θα πρέπει να επιθεωρούνται ανά 7-14 ημέρες για το εάν έχουν 
καταναλωθεί από τα μυρμήγκια και θα πρέπει να ανανεώνονται, όταν κρίνεται αναγκαίο.

Οδηγίες χρήσης:
Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα ή το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση και 
ακολουθείτε όλες τις οδηγίες που παρέχονται σε αυτό. Επιθεωρήστε τις περιοχές 
ώστε να προσδιοριστεί η παρουσία των μυρμηγκιών και το επίπεδο προσβολής. 
Εφαρμόστε απευθείας σε περιοχές που μπορούν να αποτελέσουν εστίες προσβολής 
από μυρμήγκια (ενδεικτικά αναφέρονται, χώροι κατοικίδιων ζώων, αίθρια, πίσω από 
έπιπλα, κλπ). Απομακρύνετε από τους γύρω χώρους εναλλακτικές πηγές τροφής που 
μπορεί να ανταγωνιστούν το δόλωμα. Το προϊόν μπορεί να εφαρμόζεται σαν δόλωμα 
σε σημεία (σταγόνα) μόνο σε μέρη που δεν έχουν πρόσβαση παιδιά, κατοικίδια ζώα 
και οργανισμοί μη στόχοι. Σε εγκαταστάσεις τροφίμων και ζωοτροφών θα πρέπει 
να εφαρμόζεται σε ρωγμές και χαραμάδες. Εναλλακτικά το προϊόν μπορεί να 
τοποθετείται σε εγκεκριμένους δολωματικούς σταθμούς ή παρόμοιες κατασκευές 
ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν θα έχουν πρόσβαση παιδιά και ζώα μη στόχοι. Χρήση σε 
εξωτερικούς χώρους (βεράντες, αυλές ή κήπους), τοποθετήστε το δολωματικό σταθμό 
σε περιοχές όπου είναι πιθανό να εντοπιστούν μυρμήγκια.

Μέτρα μετριασμού κινδύνου:
Αποφύγετε την επαφή με τη γέλη. Το προϊόν δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε περιοχές 
όπου είναι πιθανόν να έρθει σε επαφή με βρέφη, παιδιά, κατοικίδια ζώα και ζώα μη 
στόχους. Το προϊόν δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε περιοχές όπου είναι πιθανόν να 
έρθει σε επαφή με τρόφιμα ή ζωοτροφές, εργαλεία διαχείρισης τροφίμων ή επιφάνειες 
επεξεργασίας τροφίμων. Κατά την χρήση σε εξωτερικούς χώρους, βεβαιωθείτε 
ότι το προϊόν εφαρμόζεται σε επιφάνειες όπου δεν θα προκύψει υγρό καθάρισμα 
ή ξέπλυμα από βροχή. Το προϊόν δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται εντός ή γύρω από 
αποχετευτικά δίκτυα. Να μην εφαρμόζεται σε περιοχές που καθαρίζονται συχνά, γιατί 
έτσι αφαιρείται το δόλωμα. Να μην εφαρμόζεται σε μέρη όπως φούρνοι, ψησταριές, 
καμινάδες, σάουνες, λάμπες θέρμανσης, τηγάνια, πλυντήρια πιάτων, σωληνώσεις 
ζεστού νερού, και γενικότερα σε περιοχές όπου η θερμοκρασία μπορεί να υπερβεί 
τους 50o C, καθώς σε τέτοιες θερμοκρασίες το δόλωμα μπορεί να υγροποιηθεί και να 
ελαττωθεί η αποτελεσματικότητά του. Μετά το πέρας της εφαρμογής, σκουπίστε τα 
υπολείμματα του προϊόντος με χαρτί κουζίνας και φροντίστε για την ορθή διάθεση 
του χρησιμοποιημένου χαρτιού. Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εξωτερικούς 
χώρους, θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα που να παρεμποδίζουν την πρόσβαση 
των πτηνών στις περιοχές όπου έχει γίνει εφαρμογή (π.χ. χρήση διχτυών) ώστε να 
μην μπορούν τα πτηνά να τραφούν με τα μυρμήγκια που θα έχουν έρθει σε επαφή 
ή έχουν καταναλώσει το προϊόν. Καλύπτετε τα δολώματα για να ελαχιστοποιήσετε 
την πιθανότητα πρόσβασης σε αυτά από ζώα μη στόχους. Τα δολώματα θα πρέπει να 
επιθεωρούνται ανά 7-14 ημέρες για το εάν έχουν καταναλωθεί από τα μυρμήγκια και 
θα πρέπει να ανανεώνονται, όταν κρίνεται αναγκαίο.

Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του:
Μετά το πέρας της εφαρμογής, σκουπίστε τα υπολείμματα του προϊόντος με χαρτί 
κουζίνας και φροντίστε για την ορθή διάθεση του χρησιμοποιημένου χαρτιού.
Απορρίψτε το δοχείο προϊόντος ως επικίνδυνο απόβλητο.
Μην συμπληρώνετε ή επαναχρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό εφαρμογής του δολώματος.
Φροντίζετε για την ασφαλή διάθεση του χρησιμοποιημένου εξοπλισμού.

Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες 
αποθήκευσης: Το προϊόν αποθηκεύεται στην αρχική του συσκευασία σε κλειδωμένο, 
ξηρό χώρο μακριά από παιδιά και ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας. Το προϊόν 
αποθηκεύεται μακριά από τροφές, ποτά και ζωοτροφές. Χρονική διάρκεια αποθήκευσης 
έως 2 έτη.


