
H315: Πξνθαιεί εξεζηζκφ ηνπ δέξκαηνο 
H412: Δπηβιαβέο γηα ηνπο πδξφβηνπο 
νξγαληζκνχο, κε καθξνρξφληεο 
επηπηψζεηο 

 
 
 
 
EUH401: Γηα λα απνθύγεηε ηνπο θηλδύλνπο γηα ηελ 
αλζξώπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ, αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο 
ρξήζεο.  
 
P405+P102: Φπιάζζεηαη θιεηδωκέλν θαη καθξηά από παηδηά 
P270: Μελ ηξώηε, πίλεηε ή θαπλίδεηε, όηαλ ρξεζηκνπνηείηε 
απηό ην πξνϊόλ 
P280: Να θνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα 
‘Φνξάηε νιόζωκε θόξκα εξγαζίαο θαη γάληηα θαηά ηελ 
αλάξηεζε ηωλ δηαρπηήξωλ’ 
SP1: Μελ κνιύλεηε ην λεξό κε ην πξνϊόλ ή ηε ζπζθεπαζία 
ηνπ 

ΠΡΩΣΔ ΒΟΗΘΔΙΔ - ΑΝΣΙΓΟΣΟ: 

ε πεξίπηωζε αηπρήκαηνο ή αλ αηζζαλζείηε αδηαζεζία, 
δεηήζηε ακέζωο ηαηξηθή ζπκβνπιή (δείμηε ηελ εηηθέηα αλ είλαη 
δπλαηό).  
ε πεξίπηωζε θαηάπνζεο, μεπιύλεηε ακέζωο ην ζηόκα θαη 
θαηόπηλ πηείηε άθζνλν λεξό, δεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή.  
ε πεξίπησζε εηζπλνήο, δηαηεξήζηε ηνλ αζζελή ήξεκν, 

κεηαθέξεηε ηνλ ζηνλ θαζαξό αέξα, δεηήζηε ηαηξηθή 
ζπκβνπιή.  
ε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα, πιύλεηε ακέζωο ηα 
πξνζβεβιεκέλα κάηηα γηα ηνπιάρηζηνλ 15 ιεπηά θάηω από 
ηξερνύκελν λεξό κε ηα βιέθαξα κνλίκωο αλνηρηά, 
ζπκβνπιεπηείηε νθζαικίαηξν.  
P264 Πιύλεηε ηα ρέξηα ζρνιαζηηθά κεηά ην ρεηξηζκό.  
Ρ302+Ρ352: Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΠΑΦΗ ΜΔ ΣΟ ΓΔΡΜΑ: 

Πιύλεηε κε άθζνλν λεξό θαη ζαπνύλη.  
ΓΙΑΣΡΟΙ: Αθνινπζήζηε ζπκπηωκαηηθή ζεξαπεία.  
ΣΗΛ. ΚΔΝΣΡΟΤ ΓΗΛΗΣΗΡΙΑΔΩΝ: 210 7793777 
 
Σξφπνο εθαξκνγήο:  
To LOBETEC® είλαη εηνηκόρξεζην ζθεύαζκα ην νπνίν 
παξεκπνδίδεη ηελ ζύδεπμε ηωλ εληόκωλ (mating disruption). 
Ο ρξήζηεο αθνύ αθαηξέζεη ηε ζπζθεπαζία θξεκάεη ηνπο 
δηαρπηήξεο είηε ζηα θιαδηά ηνπ ακπειηνύ είηε ζηα ζύξκαηα 
ζηήξημεο.  
 
Σξφπνο παξαζθεπήο ςεθαζηηθνχ πγξνχ: κε εθαξκόζηκν  
 
Καζαξηζκφο ςεθαζηηθψλ κεραλεκάησλ: κε εθαξκόζηκν  
 
πλδπαζηηθφηεηα: κε εθαξκόζηκν  
 
Φπηνηνμηθφηεηα: κε εθαξκόζηκν 
 
Σειεπηαία επέκβαζε πξηλ ηε ζπγθνκηδή: κε εθαξκόζηκν 
 
Οδεγίεο γηα ηελ αζθαιή απφζπξζε ηνπ 
θπηνπξνζηαηεπηηθνχ πξντφληνο θαη ηεο ζπζθεπαζίαο:  
Οη ρξεζηκνπνηεκέλνη δηαρπηήξεο πξέπεη λα απνξξίπηνληαη 
ζύκθωλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. Οη άδεηνη δηαρπηήξεο 
θαζώο θαη ε ζπζθεπαζία δελ πξέπεη λα απνξξίπηνληαη ζην 
πεξηβάιινλ θαη απαγνξεύεηαη λα επαλαρξεζηκνπνηεζνύλ. 
 

 
 

LOBETEC 
 

 

ΤΝΘΔΗ: 

(E,Z)-7,9-dodecadien-1-ylacetate 
(CASnº 55774-32-8/54364-62-4) 

0,210 – 0,255g/dispenser, p/p (VP) 
Βνεζεηηθέο νπζίεο: 1,88-2,26% 

 
Γηαρπηήξεο ειεγρφκελεο απειεπζέξσζεο θεξνκνλψλ 

(VP) πνπ εκπνδίδνπλ ηελ ζχδεπμε ησλ εληφκσλ ηεο 
Δπδεκίδαο (Lobesia botrana) 

 

 

Α.Α.Γ.Α.: 9087/10-08-2018 
Πξνϊόλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε βηνινγηθή γεωξγία ζύκθωλα 

κε ηνλ Καλνληζκό ΔΚ 834/2007  
 

ΚΑΣΟΥΟ ΣΗ ΔΓΚΡΙΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΔΤΑΣΗ: 

 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
DESARROLLOS QUÍMICOS, 

S.L. (SEDQ) 
Avda. Diagonal, 352 
08013 BARCELONA 

Telf. 93 458 40 00 
ww.sedq.es 

 
ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΔΛΙΚΗ ΓΙΑΘΔΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ: 

 

MAGMA ΓΔΩΡΓΙΚΔ ΔΙΡΟΔ 
Α.Δ. 

Δζληθήο Αληηζηάζεωο 73 & 
πνξάδωλ 

Σ.Κ.: 15231, Υαιάλδξη 
Σει.: 211 1205570 

E-mail: info@magma-agro.gr 
www.magma-agro.gr 

 

 
 

Αξ. Παξηίδαο: XXX 
Ηκεξ.Παξαγωγήο: XXX 

 
 
 

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΔ ΥΡΗΣΔ. ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΙ 
Η ΠΩΛΗΗ ΣΟΤ Δ ΔΡΑΙΣΔΥΝΔ 

 
 

 

Σξφπνο δξάζεο: 

Σν LOBETEC πεξηέρεη θεξνκόλε γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο επδεκίδαο ζην 
ακπέιη (Lobesia botrana) κε ηελ κέζνδν ηεο παξεκπόδηζεο ζύδεπμεο.  
 

Καιιηέξγ
εηα 

Δρζξφο 
Γφζε/ζηξ. 
(κέγηζηε) 

Σξφπνο θαη 
ρξφλνο 

εθαξκνγήο 

Μέγηζην
ο αξηζ. 
εθαξκν
γψλ αλά 

θαι. 
πεξίνδν 

Ακπέιη 
Ευδεμίδα 
(Lobesia 
botrana) 

40 δηαρπηήξεο 
 

Η εγθαηάζηαζε 
ηωλ δηαρπηήξωλ ζα 

πξέπεη λα γίλεη 
πξηλ από ηελ 

πξώηε πηήζε ηωλ 
εληόκωλ. Γηα ηνλ 
θαζνξηζκό ηνπ 

ρξόλνπ 
εθαξκνγήο, 

ρξεζηκνπνηείζηε 
παγίδεο 

παξαθνινύζεζεο 
πιεζπζκνύ 
(monitoring)  
BBCH 11-15  

1 

 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 
1. H δηάξθεηα πξνζηαζίαο ηνπ θάζε δηαρπηήξα είλαη 180 κέξεο. 
2. Οη δηαρπηήξεο ζα πξέπεη λα θαηαλεκεζνύλ νκνηόκνξθα ζην αγξνηεκάρην. 
πζηήλεηαη ε αλάξηεζε επηπιένλ δηαρπηήξωλ ζηα όξηα ηνπ αγξνηεκαρίνπ 
κόλν ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ γλωξίδνπκε όηη εθηίζεληαη ζπλερώο ζε ηζρπξνύο 
αλέκνπο, ην αγξνηεκάρην δελ είλαη νκνηνγελέο ή ζηα γεηηνληθά αγξνηεκάρηα 
δελ έρνπλ αλαξηεζεί δηαρπηήξεο.  
3. Θα πξέπεη λα γίλεη εγθαηάζηαζε ζηνλ αγξό παγίδωλ παξαθνινύζεζεο 
(monitoring) θαη λα ειέγρνληαη θάζε εβδνκάδα γηα ηνλ πιεζπζκό ηωλ 
εληόκωλ.  
4. Πξέπεη λα ειέγρνληαη πεξηνδηθά, θάζε 1-2 εβδνκάδεο αλάινγα κε ην 
επίπεδν ηεο πξνζβνιήο 200 ηζακπηά από ηα άθξα πξνο ην θέληξν ηνπ 
ακπειώλα. Δάλ ε πξνζβνιή ηωλ πξνλπκθώλ ηεο πξώηεο γεληάο ππεξβαίλεη 
ην 5% ηωλ ηζακπηώλ πνπ ειέγρζεθαλ, ζπληζηάηαη ε εθαξκνγή εγθεθξηκέλνπ 
εληνκνθηόλνπ θαηά ηεο δεύηεξεο γεληάο.  
 
Δηδηθέο ζπλζήθεο γεσξγηθέο, θπηνυγείαο ή πεξηβαιινληηθέο ππφ ηηο 
νπνίεο ην ζθεχαζκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ή λα απνθιεηζηεί 

Γηα θαιή επηηπρία θαηαπνιέκεζεο ηεο επδεκίδαο κε ην LOBETEC ζα πξέπεη 
λα ππάξρνπλ ρακεινί πιεζπζκνί ηνπ εληόκνπ. ηηο πεξηπηώζεηο κεζαίωλ θαη 
κεγάιωλ πιεζπζκώλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζπλδπαζκέλε εθαξκνγή 
εγθεθξηκέλνπ εληνκνθηόλνπ, ηδηαίηεξα γηα ηελ πξώηε γεληά ώζηε λα κεηωζεί ε 
πίεζε ηεο πξνζβνιήο από ην έληνκν. Η ρξήζε εληνκνθηόλωλ δελ επεξεάδεη 
ηε ιεηηνπξγία ηωλ δηαρπηήξωλ θαη κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ νπνηαδήπνηε 
ζηηγκή. Γνληκνπνηεκέλα ζειπθά πνπ πξνέξρνληαη από γεηηνληθνύο αγξνύο 
κπνξεί λα πξνθαινύλ δεκηέο γη’ απηό ζα πξέπεη λα γίλνληαη πεξηνδηθνί 
έιεγρνη θαη ελδερνκέλωο λα ρξεηαζηεί λα γίλεη επέκβαζε κε εληνκνθηόλν. 
Γεληθά, ζε κεγάια αγξνηεκάρηα ή κεγάιεο εθηάζεηο ηα απνηειέζκαηα είλαη 
θαιύηεξα. Παξόια απηά θαη ζε κηθξά αγξνηεκάρηα ε θαηαπνιέκεζε είλαη 
ηθαλνπνηεηηθή όηαλ ν πιεζπζκόο ηνπ εληόκνπ είλαη ρακειόο.  
 
Απνζήθεπζε:  

Γηαηεξείηαη ζηελ αξρηθή απαξαβίαζηε ζπζθεπαζία ηνπ, ζε ζεξκνθξαζίεο -18
0
 

C. ε απηέο ηηο ζπλζήθεο παξακέλεη ζηαζεξό γηα 2 ρξόληα από ηελ 
εκεξνκελία παξαζθεπήο ηνπ.  
 

 

 

ΠΡΟΟΥΗ 

Πεξηερόκελν: 200 δηαρπηήξεο   
                     4000 δηαρπηήξεο 

 


