
H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους 
οργανισμούς, με μακροχρόνιες 
επιπτώσεις. 
 
 
 
 
 
 
 
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την 
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες 
χρήσης. 
P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. 
P220: Φυλάσσεται μακριά από ρούχα και άλλα εύφλεκτα 
υλικά. 
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε 
αυτό το προϊόν. 
P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. 
Ρ280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια. 
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε σημεία 
συλλογής σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία 

SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία 
του.  

 

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: 
Σε περίπτωση ατυχήματος ή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία 
ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια (δείξτε την ετικέτα εάν είναι 
δυνατόν). 
Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινηθείτε στον καθαρό αέρα. 
Αν διαρκούν τα συμπτώματα ή υπάρχει κάποια αμφιβολία, 
συμβουλευθείτε ένα γιατρό. 
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλετε αμέσως τα 
μολυσμένα ρούχα και παπούτσια. Πλύνετε αμέσως με 
σαπούνι και άφθονο νερό. Σε περίπτωση που ο ερεθισμός 
αναπτύσσεται και επιμένει, επισκεφθείτε γιατρό. 
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με 
άφθονο νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά, προσέχοντας να 
ξεπλυθεί η περιοχή κάτω από τα βλέφαρα. Σε περίπτωση 
που ο ερεθισμός αναπτύσσεται και επιμένει, επισκεφθείτε 
γιατρό. 
Σε περίπτωση κατάποσης: ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. 
Ξεπλύνετε το στόμα. Κρατήστε σε ηρεμία. Συμβουλευτείτε 
ένα γιατρό. 
Πληροφορίες για το γιατρό: 
Κίνδυνοι 
Αυτό το προϊόν περιέχει ένα πυρεθρινοειδές. 
Η δηλητηρίαση από πυρεθρινοειδή δεν πρέπει να συγχέεται 
με αυτή από καρβαμιδικά ή οργανοφωσφορικά. 
Θεραπεία: 
Επιτόπιος χειρισμός: 
Συστήνεται κατάλληλη υποστηρικτική και συμπτωματική 
θεραπεία όπως αυτή ενδείκνυται από την κατάσταση του 
ασθενή. Έλεγχος των αναπνευστικών και καρδιακών 
λειτουργιών. Σε περίπτωση σπασμών, η χορήγηση 
βενζοδιαζεπάμης (diazepam) είναι η θεραπεία επιλογής.  
Αντένδειξη: παράγωγα αδρεναλίνης, Αντένδειξη: ατροπίνη 
Δεν υπάρχει αντίδοτο. 
Η ανάρρωση είναι αυτόματη και χωρίς επακόλουθα. 
 
ΓΙΑΤΡΟΙ: Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία. 
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777 
 
Τρόπος εφαρμογής: 
To CERATIPACK® είναι ετοιμόχρηστο σκεύασμα για την 
μαζική παγίδευση των εντόμων. Ο χρήστης αφού 
συναρμολογήσει την παγίδα σύμφωνα με τις οδηγίες την 
κρεμάει στα κλαδιά του δένδρου είτε στα σύρματα στήριξης.  
 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: μη εφαρμόσιμο 
Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: μη εφαρμόσιμο 
Συνδυαστικότητα: μη εφαρμόσιμο 
 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: 
Οι χρησιμοποιημένοι διαχυτήρες καθώς και η συσκευασία 
πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις και απαγορεύεται να επαναχρησιμοποιηθούν. 
 
Μην χρησιμοποιείτε την CERATIPACK® εάν η εξωτερική ή 
εσωτερική συσκευασία είναι ανοιγμένη ή χαλασμένη ή δεν 
βρίσκεται στην αρχική της συσκευασία. Αποθηκεύστε την 
εντός της αρχικής συσκευασίας σε δροσερό, ξηρό, 
προστατευμένο από τον ήλιο μέρος. Μην ανοίγετε πριν την 
τοποθέτηση στην καλλιέργεια.   

 
 

CERATIPACK® 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ: 

Deltamethrin 0.01% β/β (TRAP) 
Βοηθητικές ουσίες: 8,33 γρ. προσελκυστικών / παγίδα 

 
Παγίδα προσέλκυσης και θανάτωσης για την μαζική 

σύλληψη της μύγας της Μεσογείου (Ceratitis capitata) 
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ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: 

 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
DESARROLLOS QUÍMICOS, 

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

Tel. 93 458 40 00 
ww.sedq.es 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: 

 

MAGMA ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ Α.Ε. 
Εθνικής Αντιστάσεως 73 & 

Σποράδων 
Τ.Κ.: 15231, Χαλάνδρι 

Τηλ.: 211 1205570 
E-mail: info@magma-agro.gr 

www.magma-agro.gr 

 

 
 

Αρ. Παρτίδας: XXX 
Ημερ.Παραγωγής: XXX 

 
 
 

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ 
Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ 

 
 

 

Τρόπος δράσης: 
Ετοιμόχρηστη παγίδα προσέλκυσης & θανάτωσης (attract & kill) για την 
καταπολέμηση της Μύγας της Μεσογείου (Ceratitis capitata) σε δενδρώδεις 
καλλιέργειες, αμπέλι και τροπικά φρούτα με τη μέθοδο της μαζικής 
παγίδευσης. Η παγίδα στηρίζεται στην έκλυση στο περιβάλλον ελκυστικών 
τροφής και στόχος είναι το έντομο να έρθει σε επαφή με την εσωτερική 
επιφάνεια της παγίδας, η οποία είναι εμποτισμένη με πυρεθρινοειδές 
εντομοκτόνο (deltamethrin). 

Καλλιέργεια Εχθρός 

Αρι
θμό

ς 
παγ
ίδω
ν/στ
ρέμ
μα 

Τρόπος και 
χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστο
ς αριθ. 
εφαρμο
γών ανά 

καλ. 
περίοδο 

Εσπεριδοειδή 
(Πορτοκαλιά, Λεμονιά, 
Μανταρινιά, Γκρεϊπ- 
ρουτ, Μοσχολέμονο 
(Λάιμ))  
 
Μηλοειδή  
(Μηλιά, Αχλαδιά, Αχλάδι 
τύπου “Nashi”, Κυδωνιά, 
Μουσμουλιά)  
 
Πυρηνόκαρπα 
(Ροδακινιά, Νεκταρινιά, 
Κερασιά,  Bυσσινιά, 
Δαμασκηνιά, Βερικοκιά) 
 
Αμπέλι (επιτραπέζιο, 
οινοποιήσιμο) 
 
Τροπικά φρούτα 
(Μάνγκο, Λωτός, Συκιά, 
Κουμ Κουάτ, Ακτινιδιά, 
Star Fruit (Averrhoa 
carambola)) 

Μύγα της 
Μεσογείου 
(Ceratitis 
capitata), 
Ceratitis 

spp. 

5-8 
παγί
δες 

 

Εφαρμογή των 
παγίδων από το 

στάδιο ανάπτυξης 
των καρπών μέχρι 

τη συγκομιδή. 
Τοποθετείστε τις 
παγίδες όταν 1 

ενήλικο/παγίδα/η 
μέρα εμφανιστεί 

στις παγίδες 
παρακολούθησης 
ή 30-40 ημέρες 
πριν την αλλαγή 
χρώματος των 

καρπών (ΒΒCH: 
81) ή 50 ημέρες 

πριν τη συγκομιδή. 
Διάρκεια 

προστασίας: 120 
ημέρες. 

1 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1. Οι παγίδες θα πρέπει να αναρτηθούν σε ύψος 1.40 έως 1.80 μ από το 

έδαφος με την έναρξη της περιόδου με το μεγαλύτερο κίνδυνο που είναι 
περίπου 50 ημέρες πριν την συγκομιδή ή 30-40 ημέρες πριν την έναρξη 
του χρωματισμού των καρπών. 

2. Η διάρκεια προστασίας είναι 120 ημέρες. 
3. Συνιστάται να χρησιμοποιούνται 5  παγίδες σε περίπτωση κανονικής 

προσβολής και 8 παγίδες ανά στρέμμα σε περίπτωση υψηλής 
προσβολής. 
 

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις 
οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: 
- 
 
Αποθήκευση:  
Διατηρείται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, καλά κλειστό, σε 
θερμοκρασία 10 έως 25°C, χωρίς να εκτίθεται απευθείας στο φως. 
Ημερομηνία λήξης: Δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.  
 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Περιεχόμενο: 1 παγίδα   
                      20 παγίδες 

 


