
Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. 
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους  
οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις 
 
 
• Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. 
• Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το 

προϊόν. 
• Να φοράτε προστατευτικά γάντια 
• Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα 
• Διάθεση του περιεχομένου/διαχυτήρα σύμφωνα με την εθνική 

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

 
Πρώτες βοήθειες-αντίδοτο 
Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε 
αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό). 
Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και 
κατόπιν πιείτε άφθονο νερό, ζητήστε ιατρική συμβουλή. 
Σε περίπτωση εισπνοής, διατηρήστε τον ασθενή ήρεμο, 
ματαφέρετέ τον στον καθαρό αέρα, ζητήστε ιατρική συμβουλή. 
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε αμέσως τα 
μολυσμένα μάτια για τουλάχιστον 15 λεπτά κάτω από 
τρεχούμενο νερό με τα βλέφαρα μονίμως ανοιχτά, 
συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο. 
Ρ302+Ρ352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:Πλύνετε με 
άφθονο νερό και σαπούνι. 
Ρ332+Ρ313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή 
εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκευθείτε γιατρό. 
ΓΙΑΤΡΟΙ: Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία. 
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777 

 
Μέτρα προστασίας κατά τον χειρισμό 
Να φοράτε γάντια νιτριλίου (ΕΝ374-3)Μετά την εφαρμογή πλύνετε 
προσεκτικά τα γάντια, προσέχοντας ιδιαίτερα να τα πλένετε 
προσεκτικά και το εσωτερικό τους. 
 
Mέτρα προστασίας για το περιβάλλον 
Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. 
 
Διάθεση της συσκευασίας και του περιεχομένου 
Διάθεση του περιεχομένου/διαχυτήρα σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία 
Οι χρησιμοποιημένοι διαχυτήρες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι χρησιμοποιημένοι διαχυτήρες καθώς 
και η άδεια συσκευασία δεν πρέπει να απορρίπτονται στο περιβάλλον 
και απαγορεύεται να επαναχρησιμοποιηθούν. 
Συστάσεις: 
Να μην χρησιμοποιείτε το TUTATEC® εάν η εξωτερική ή εσωτερική 
συσκευασία είναι κατεστραμμένη ή εάν η συσκευασία έχει 
παραβιαστεί. Αποθηκεύστε στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία σε 
μέρος δροσερό, ξηρό και μακριά από το φως. Μην ανοίξετε την 
συσκευσία παρά μόνο όταν την τοποθετήσετε στην καλλιέργεια.  

 

TUTATEC® 
Διαχυτήρες ελεγχόμενης απελευθέρωσης 

(VP) φερομόνης για την παρεμπόδιση 
σύζευξης για το έντομο Tuta absoluta 

 
ΣΥΝΘΕΣΗ: 

(E,Z,Z)-3,8,11-tetradecatrien-1-yl acetate + (E,Z)-3,8-
tetradecadien-1-yl 

 0.185 γρ./διαχυτήρα (VP)  
 

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην αγορά: XXXXXXX  
 

Επιτρέπεται η χρήση στη Βιολογική Γεωργία 
BΑΣΕΙ ΤΩΝ ΚΑΝ. 848/2018 (κατόπιν κατάργησης του 834/07) 

ΚΑΙ 889/08 
ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: 

 

SEDQ Healthy Crops S.L. 
C/Llull 41 
08005-Barcelona 
Spain 

 
 

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 
Web: 
  www.magma-agro.gr 

 
ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ: XXX 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: XXX 
 

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ  
ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ 
ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ 

 
 

Τρόπος εφαρμογής 
To TUTATEC® είναι ετοιμόχρηστο σκεύασμα το οποίο παρεμποδίζει την σύζευξη των 
εντόμων (mating disruption). Ο χρήστης αφού αφαιρέσει την συσκευασία κρεμάει τους 
διαχυτήρες στα σύρματα στήριξης της καλλιέργειας. 
Κατηγορία και τρόπος δράσης 
Φερομόνη για την αντιμετώπιση του Tuta absoluta στην τομάτα και την μελιτζάνα  με την 
μέθοδο της παρεμπόδισης της σύζευξης. 
 

Καλλιέργεια 
ΤΟΜΑΤΑ (Θ) 

(LYPES) 
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Θ) 

(SOLME) 

Εχθρός Tuta absoluta 

Τρόπος και χρόνος 
εφαρμογής 

Η τοποθέτηση των διαχυτήρων θα πρέπει να γίνει πριν την 
φύτευση της καλλιέργειας ή με την πρώτη πτήση των 
εντόμων. Για τον καθορισμό του χρόνου εφαρμογής, 

χρησιμοποιείστε παγίδες παρακολούθησης πληθυσμού 
(monitoring) 

Αριθμός 
διαχυτήρων/στρέμμα 20-30 

Μέγιστος αριθμός 
εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική 

περίοδο 

1 

 
Παρατηρήσεις: 

1. Συστήνεται η τοποθέτηση 20-25 διαχυτήρων/στρέμμα σε θερμοκήπια κλειστά 
με μικρά ανοίγματα (παράθυρα, πόρτες) καλυμένα με εντομοστεγές δίχτυ και 
χαμηλή πίεση πληθυσμού του εντόμου και 30 διαχυτήρων/στρέμμα σε 
θερμοκήπια με μεγαλύτερα ανοίγματα (καλυμένα με εντομοστεγές δίχτυ). Η 
αποτελεσματικότητα του TUTATEC® αυξάνεται σε θερμοκήπια κλειστά ή 
θερμοκήπια με μικρά ανοίγματα καλυμένα με εντομοστεγές δίχτυ. 

2. Συστήνεται η χρήση κατάλληλων φερομονικών παγίδων (monitoring) 
προκειμένου να ελέγχεται ότι τα αρσενικά είναι σε σύγχυση. Αν οι συλλήψεις 
είναι λίγες ή μηδενικές, το TUTATEC® λειτουργεί σωστά με αποτέλεσμα τα 
αρσενικά να μην συλλαμβάνονται στην παγίδα. 

3. Συστήνεται η εκτίμηση της παρουσίας του εχθρού (ωά, προνύμφες) σε τακτά 
χρονικά διαστήματα. Συμπληρωματικές επεμβάσεις να γίνονται λαμβάνοντας 
υπόψιν τον αριθμό των συλλήψεων στις παγίδες παρακολούθησης και την 
παρουσία ωών ή προνυμφών του Tuta absoluta στην καλλιέργεια. 

4. H διάρκεια εξάτμισης φερομόνης από τον κάθε διαχυτήρα είναι τουλάχιστον 
180 μέρες. 

 
Οδηγίες:  
Οι διαχυτήρες κρεμιούνται ομοιόμορφα πριν την φύτευση της καλλιέργειας ή κατά την 
έναρξη της πρώτης πτήσης των εντόμων στα οριζόντια σύρματα στήριξης της καλλιέργειας 
(περίπου 1,6-2 μέτρα από το έδαφος) και κατανέμονται ομοιόμορφα στο θερμοκήπιο στις 
συνιστώμενες δόσεις.  
 
Τελευταία επέμβαση πριν την συγκομιδή: 
Μη εφαρμόσιμο 
 
Αποθήκευση:  
Διατηρείται στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του, σε θερμοκρασίες -180 C και μακριά 
από το φως. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία 
παρασκευής του. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Οι συστάσεις και οι πληροφορίες που παρέχουμε είναι αποτέλεσμα εκτεταμένων και 
αυστηρών μελετών και δοκιμών. Ωστόσο, μπορούν να παρεμβαίνουν παράγοντες που είναι 
πέρα από τον έλεγχό μας (μέθοδος και χρόνος εφαρμογής, κλιματολογικές συνθήκες κλπ.). Ο 
παρασκευαστής εγγυάται τη σύνθεση και το περιεχόμενο. Ο χρήστης θα είναι υπεύθυνος για 
τις προκληθείσες ζημίες (έλλειψη αποτελεσματικότητας, διάθεση των κενών συσκευασιών, 
κ.λπ.) εξαιτίας της πλήρους ή μερικής μη τήρησης των οδηγιών της ετικέτας. 

 
 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Περιεχόμενο: 1 διαχυτήρας 
                      5 διαχυτήρες 
                     100 διαχυτήρες 
                     200 διαχυτήρες 

 


