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TM

ημ/νία παρασκευής / Αρ. παρτίδας: Βλέπε δοχείο

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 
Να φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για  μάτια/ 
πρόσωπο Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη ακολουθώντας τους ισχύοντες κανονισμούς.
Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή. Σε 
περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό, φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας 
και γάντια.

Γενικές πληροφορίες: Μη δίνετε υγρά και μην προκαλείτε εμετό, εάν ο παθών έχει σπασμούς ή 
είναι αναίσθητος. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: συμβουλευτείτε έναν γιατρό.Σε 
περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Ζητείστε ιατρική συμβουλή. 
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε αμέσως καλά με άφθονο νερό και σαπούνι. Βγάλτε 
τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό και πλύνετε τα πριν τα ξαναφορέσετε. Σε 
περίπτωση εισπνοής:  Μεταφέρετε το άτομο στον καθαρό αέρα και αφήστε το να ξεκουραστεί σε 
άνετη στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Συμβουλευτείτε γιατρό.

ΤΗΛ: ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777 
Τηλ. Γραμμή Έκτακτης Ανάγκης SGS (24/7): 210 57 14 417 

Μη ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό 
εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα / Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων 
αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους). Για την προστασία των υδρόβιων 
οργανισμών μη-στόχων, μην εφαρμόζετε αυτό το σκεύασμα ή άλλο σκεύασμα πάνω από μία φορά 
ανά καλλιεργητική περίοδο, για τις καλλιέργειες υπαίθρου. Για την προστασία των υδρόβιων 
οργανισμών:
1. να αφήσετε μια αψέκαστη φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα 

για τις καλλιέργειες υπαίθρου:
• • Τομάτα, μελιτζάνα, πιπεριά, πιπεριά chili
• • Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο και μη βρώσιμο φλοιό,
• • Φυλλώδη λαχανικά, 
• • Σταυρανθή, 

Αντίδοτο: Συμπτωματική θεραπεία.

• • Φράουλα, 
• • Καλλωπιστικά φυτά, δένδρα και θάμνοι, βολβώδη και λουλούδια και τριανταφυλλιά (< 50 

cm).
2. να αφήσετε για τις καλλιέργειες των καλλωπιστικών φυτών, δένδρων και θάμνων (> 50 cm).

• • Μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 50 μέτρων (συμπεριλαμβανομένης μιας φυτικής ζώνης 
ανάσχεσης 20 μέτρων) από τα επιφανειακά ύδατα ή

• • 50 μέτρων φυτικής ζώνης ανάσχεσης με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της 
διασποράς κατά 90%.

Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην 
εφαρμόζετε το σκεύασμα κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. Μην 
το χρησιμοποιείτε όταν υπάρχουν ανθισμένα ζιζάνια.
Στην περίπτωση καλλιεργειών θερμοκηπίου: υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής απομακρύνοντας 
τις κυψέλες  κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και επαναφέροντας τις μόνο μετά από ένα διάστημα 
24-48 ωρών. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν νερόλακκοι που ενδέχεται να περιέχουν υπολείμματα 
του μείγματος της επέμβασης στον χώρο πριν επανεισάγετε τα έντομα επικονίασης.

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

Μπορεί να βλάψει τα έντομα επικονίασης. Αποφύγετε την περιττή έκθεση, για χρήσεις υπό κάλυψη.
Μπορεί να βλάψει τη μη στοχευόμενη πανίδα για χρήσεις υπό κάλυψη.

σταθερό για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: Να φυλάσσεται 
σφραγισμένο στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, χωρίς την επίδραση του 
άμεσου ηλιακού φωτός και ακραίων θερμοκρασιών. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει
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Περιεχόμενο:
5  λίτρα

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

®Το EXALT  25 SC  περιέχει την δραστική εντομοκτόνο
 ουσία spinetoram, της χημικής ομάδας των spinosyns.

  ®™  Εμπορικά σήματα της Corteva Agriscience και των συνδεδεμένων εταιρειών της.

Α.Α.Δ.Α.: 14742/01.04.2020

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Κάτοχος της άδειας -
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Ύδρας 2 και Λ. Κηφισίας 280
Τ.Κ. 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλ.: +30 2106889700

  
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους
 οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις
Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στην γονιμότητα.
 Περιέχει spinetoram και 
 1,2-benzisothiazolin-3-one.
 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

Πυκνό εναιώρημα (SC)

Εγγυημένη σύνθεση: spinetoram      2.5 % β/ο
                                    Βοηθ. ουσίες: 97 % β/β

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ, ΔΕΝΔΡΑ ΚΑΙ ΘΑΜΝΟΙ,  ΒΟΛΒΩΔΗ 
ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (Υ/Θ) Για την καταπολέ-
μηση των: Θρίπας, Προνύμφες λεπιδοπτέρων. Δόση: 200 κ.εκ. 
σκ./στρ. Όγκος ψεκαστικού υγρου: 30-100 λίτρα/στρέμμα (Υ), 
30-150 λίτρα/στρέμμα (Θ). Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: 
Για τον Θρίπα εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων κινητών 
μορφών. Για τις προνύμφες λεπιδοπτέρων εφαρμογές με την 
εμφάνιση  των πρώτων προσβολών. Μέγιστος αριθμός 
εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ μεσοδιάστημα:  1 
(Υ), 2 ανά 14 ημέρες (Θ).

Σέσκουλο, Αντράκλα Για την καταπολέμηση των: Θρίπας, 
Προνύμφες λεπιδοπτέρων. Δόση: 200 κ.εκ.σκ./στρ. Όγκος 
ψεκαστικού υγρού: 30-100 λίτρα/στρέμμα. Τρόπος και 
χρόνος εφαρμογής: Για τον Θρίπα εφαρμογή με την εμφάνιση 
των  πρώτων  κινητών  μορφών.  Για  τ ις  προνύμφες 
λεπιδοπτέρων εφαρμογή με την εμφάνιση  των πρώτων προ-

ουσβολών. Εφαρμογές από το στάδιο του 1  φύλλου και έως οι 
κεφαλές αποκτήσουν κανονικό σχήμα και μέγεθος. Μέγιστος 
αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ μεσοδιά-
στημα: 1.  

ΦΡΑΟΥΛΑ (Υ/Θ) Για την καταπολέμηση των: Δροσόφιλα, 
Θρίπας, Προνύμφες λεπιδοπτέρων. Δόση: 200 κ.εκ.σκ./στρ. 
Όγκος ψεκαστικού υγρου: 20-100 λίτρα/στρέμμα (Υ), 20-150 
λίτρα/στρέμμα (Θ). Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Για τον 
Θρίπα εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων κινητών 
μορφών. Για τις προνύμφες λεπιδοπτέρων/δροσόφιλα 
εφαρμογές με την εμφάνιση  των πρώτων προσβολών. 

ουΕφαρμογές από το στάδιο του 1  φύλλου έως και την ωρίμανση 
των  καρπών.  Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα: 1 (Υ), 2 ανά 28 
ημέρες (Θ).

ΣΤΑΥΡΑΝΘΗ (Υ) (Λάχανο, Μπρόκολο, Κουνουπίδι, Λάχανο 
Βρυξελλών) Για την καταπολέμηση των: Θρίπας, Προνύμφες 
λεπιδοπτέρων. Δόση: 200 κ.εκ. σκ. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 30-
100 λίτρα/στρέμμα. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Για τον Θρίπα 
εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών. Για τις 
προνύμφες λεπιδοπτέρων εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων 
προσβολών. Εφαρμογές από το στάδιο των πλήρως ανεπτυγμένων 

κοτυληδόνων και έως ότου οι κεφαλές/ανθοκεφαλές αποκτή-
σουν το κανονικό σχήμα και μέγεθος. Μέγιστος αριθμός 
εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα: 1. 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ: 48 ώρες μετά την 
εφαρμογή.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-
ΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟ-
ΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ: 

®ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ: Το EXALT  25 SC δεν είναι φυτοτο-
ξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεις που αναγρά-
φονται στην ετικέτα. Συνιστάται δοκιμαστική εφαρμογή του σκευά-
σματος σε μικρό αριθμό καλλωπιστικών φυτών

ΣΟΛΑΝΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Υ/Θ) (Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά, 
Πιπεριά τσίλι) Για την καταπολέμηση των: Τούτα, Θρίπας, 
Προνύμφες λεπιδοπτέρων. Δόση: 240 κ.εκ.σκ./στρ. Όγκος ψεκαστι-
κού υγρου: 20-100 λίτρα/στρέμμα (Υ), 20-150 λίτρα/στρέμμα (Θ). 
Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Για τον Θρίπα εφαρμογή με την 
εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών. Για τις προνύμφες 
λεπιδοπτέρων εφαρμογή με την εμφάνιση  των πρώτων προσβολών. 

ουΕφαρμογές από το στάδιο του 4  φύλλου και έως την ωρίμανση των 
καρπών. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική 
περίοδο/ μεσοδιάστημα: 1 (Υ), 2 ανά 14 ημέρες (Θ).

ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Θ) (Λυκοτρίβολο, Ρόκα) Για την 
καταπολέμηση των: Θρίπας, Προνύμφες λεπιδοπτέρων. Δόση: 
200 κ.εκ.σκ./στρ. Όγκος ψεκαστικού υγρου: 20-100 
λίτρα/στρέμμα Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Εφαρμογές 
από το στάδιο του 1ου φύλλου.  Μέγιστος αριθμός 
εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/ μεσοδιάστημα: 2 
ανά 14 ημέρες. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥ-
ΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Οι φιάλες ξεπλένονται 
υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα 
ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν 
προηγουμένως με τρύπημα ή, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω 
χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή 
ανάκτηση ενέργειας.

Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι 
εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα 
διαφορετικής ομάδας. ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟZΕΤΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΑΝΘΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 
(BBCH 61 – 69).

ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ (Υ/Θ) με βρώσιμο φλοιό (Αγγούρι, Κολοκύθι) 
Για την καταπολέμηση των: Θρίπας, Προνύμφες λεπιδοπτέρων. 
Δόση: 240 κ.εκ. σκ./στρ. Όγκος ψεκαστικού υγρου: 30-100 λίτρα/ 
στρέμμα (Υ), 30-150 λίτρα/στρέμμα (Θ). Τρόπος και χρόνος 
εφαρμογής: Για τον Θρίπα εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων 
κινητών μορφών. Για τις προνύμφες λεπιδοπτέρων εφαρμογή με την 

ουεμφάνιση  των πρώτων προσβολών. Εφαρμογές από το στάδιο του 4  
ουφύλλου και έως την ωρίμανση των καρπών (Υ), από το στάδιο του 1  

φύλλου και έως την ωρίμανση των καρπών (Θ). Μέγιστος αριθμός 
εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα: 1 (Υ), 2 
ανά 14 ημέρες (Θ).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ Ομάδα 
®IRAC 5. Το EXALT  25 SC  περιέχει την δραστική εντομοκτόνο ουσία 

spinetoram, της χημικής ομάδας των spinosyns. Δρα διαφορο-
ποιώντας την νικοτινική δράση στο νευρικό σύστημα των εντόμων 
μέσω ενός νέου σημείου σύναψης του νικοτινικού υποδοχέα. Το 
συγκεκριμένο σημείο σύναψης διαφέρει από εκείνο στο οποίο δρούν 
άλλες ομάδες εντομοκτόνων (νεονικοτινοειδή, άλλα νικοτικά δραστικά, 
αβερμεκτίνες, πυρεθροειδή). Ο θάνατος του εντόμου είναι αποτέλεσμα 
κατάποσης ή απορρόφησης.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  Εφαρμόζεται με ψεκασμό καλύψεως 
φυλλώματος.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Ανακινείστε 
καλά τη συσκευασία πριν το άνοιγμά της. Γεμίστε το βυτίο με 
νερό μέχρι τη μέση, αρχίστε την ανακίνηση και προσθέστε την 

απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος. Συμπληρώστε το νερό στο βυτίο 
αναδεύοντας συνεχώς. Ψεκάστε έχοντας την ανάδευση σε λειτουργία. 
Χρησιμοποιείστε μόνο καθαρό νερό για το ψεκαστικό μίγμα και χρησι-
μοποιείστε το μίγμα αμέσως μετά την προετοιμασία του.ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Υ) ( Μαρούλι, Λυκοτρίβολο, Ρόκα, 

Σινάπι ) Για την καταπολέμηση των: Θρίπας, Προνύμφες λεπι-
δοπτέρων. Δόση: 200 κ.εκ.σκ./στρ. Όγκος ψεκαστικού 
υγρού: 20-100 λίτρα/στρέμμα. Τρόπος και χρόνος 
εφαρμογής: Για τον Θρίπα εφαρμογή με την εμφάνιση των 
πρώτων κινητών μορφών. Για τις προνύμφες λεπιδοπτέρων 
εφαρμογή με την εμφάνιση  των πρώτων προσβολών. 

ουΕφαρμογές από το στάδιο του 1  φύλλου και έως οι κεφαλές 
αποκτήσουν κανονικό σχήμα και μέγεθος. Μέγιστος αριθμός 
εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα: 1. 

Διαχείριση ανθεκτικότητας: 

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Όλα τα μέρη του 
ψεκαστικού εξοπλισμού (συμπεριλαμβανόμενων των ψεκαστήρων 
πλάτης) πρέπει να πλένονται σχολαστικά στο εξωτερικό και στο 
εσωτερικό τμήμα τους. Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως 
τον ψεκαστήρα. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του 
ψεκαστικού με καθαρό νερό, δύο με τρεις φορές, αφαιρώντας τον αφρό 
και τα ορατά υπολείμματα.Το νερό του ξεπλύματος να εφαρμόζεται 
στην καλλιέργεια αν είναι δυνατό, σύμφωνα με την ισχύουσα Γεωργική 
Πρακτική.

Να μην εφαρμόζετε το συγκεκριμένο σκεύασμα ή οποιοδήποτε άλλο 
σκεύασμα που περιέχει spinosyns (spinetoram ή spinosad), για την 
αντιμετώπιση της Tuta absoluta και του Frankliniella occidentalis, πάνω 
από 2 φορές ανά κύκλο καλλιέργειας αγρού και 3 φορές ανά κύκλο 
καλλιέργειας υπό κάλυψη.

ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ (Υ/Θ) με μη βρώσιμο φλοιό (Κολοκύθα, 
Καρπούζι, Πεπόνι) Για την καταπολέμηση των: Θρίπας, Προνύμφες 
λεπιδοπτέρων. Δόση: 240 κ.εκ. σκ./στρ. Όγκος ψεκαστικού υγρού: 
30-100 λίτρα/στρέμμα. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Για τον 
Θρίπα εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών. Για 
τις προνύμφες λεπιδοπτέρων εφαρμογή με την εμφάνιση  των πρώτων 

ουπροσβολών. Εφαρμογές από το στάδιο του 4  φύλλου και έως την 
ωρίμανση των καρπών Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική περίοδο/μεσοδιάστημα: 1 (Υ), 2  ανά 14 ημέρες (Θ)

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική spinetoram, η οποία ανήκει στην 
ομάδα 5 κατά ΙRAC. Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας 
συνιστάται: H εναλλαγή με εντομοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την 
ομάδα. Nα αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές με σπινοσίνες. 

Να χρησιμοποιείτε το σκεύασμα έως 2 φορές για την αντιμετώπιση 
ενός εχθρού ανά καλλιέργεια. 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ 
ΣΠΟΡΑΣ Η ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ: 
Μη φυτεύετε  μια φυλλώδη καλλιέργεια μικρού κύκλου (περίπου 30 
ημέρες μεταξύ σποράς / φύτευσης και συγκομιδής) στον αγρό όπου 

®έχει γίνει εφαρμογή με EXALT  25 SC, τουλάχιστον για 120 ημέρες μετά 
την εφαρμογή.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Τομάτα, Μελιτζάνα, 
Πιπεριά, Πιπεριά Chili, Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο και μη βρώσιμο 
φλοιό, Φυλλώδη λαχανικά, Φράουλα: 3 ημέρες.  Σταυρανθή: 7 ημέρες.
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