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ΠΡΟΣΟΧΗ

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς,
µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙ∆ΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ÌÁÊÑÕÁ ÁÐÏ
ÐÁÉÄÉÁ
Αποφεύγετε να αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων/εκνεφώµατα.
Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν.
Περιέχει 1,2-Benzisothiazolin-3-one and reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3one and 2-methyl-4-isothiazolin-3-one. Μπορεί
να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος
και της συσκευασίας:
Ôá êåíÜ äï÷åßá óõóêåõáóßáò îåðëÝíïíôáé õðü ðßåóç Þ ãßíåôáé ôñéðëü îÝðëõìá (ôá íåñÜ ôïõ îåðëýìáôïò ñß÷íïíôáé óôï øåêáóôéêü äï÷åßï) êáé óôç óõíÝ÷åéá, áöïý êáôáóôñáöïýí ðñïçãïõìÝíùò ìå ôñýðçìá ãéá ôç äéáóöÜëéóç
ôçò ìç ðåñáéôÝñù ÷ñÞóçò, εναποτίθενται üëá óå óçìåßá óõëëïãÞò ãéá διαχείρισή τους ως επικίνδυνα απόβλητα.
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Baythroid Beta

�

2,5 SC
Beta-cyfluthrin (ÌðÝôá-óõöëïõèñßí) 2,5%
ÓõìðõêíùìÝíï åíáéþñçìá
Mη διασυστηµατικό πυρεθρινοειδές εντοµοκτόνο
επαφής και στοµάχου για την καταπολέµηση
µυζητικών και µασητικών εντόµων.
Προορίζεται µόνο για επαγγελµατίες
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
Beta-cyfluthrin ....................2,5% β/ο χρήστες
Βοηθητικές ουσίες ..........97,55% β/β
Αριθµός Παρτίδας:

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

Α.Α.∆.Α.: 14507/10.03.2015

ÐÅÑÉÅ×ÏÌÅÍÏ:

Ηµεροµηνία παραγωγής:

ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

500 κ.εκ.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:
Óå ðåñßðôùóç εισπνοής, µεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και
αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
Óå ðåñßðôùóç κατάποσης, ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και δείξτε
αυτό το δοχείο ή την ετικέττα. Μη χορηγήσετε τίποτε από το στόµα σε
άτοµο που έχει χάσει τις αισθήσεις του.
Óå ðåñßðôùóç åðáöÞò ìå ôá ìÜôéá, ξεπλύνετέ τα αµέσως µε άφθονο νερό. Εάν εµφανισθεί ερεθισµός, συµβουλευθείτε οφθαλµίατρο.
Óå ðåñßðôùóç åðáöÞò ìå το δέρµα, ξεπλύνετε τις περιοχές του δέρµατος, στις οποίες έπεσε σκεύασµα ή ψεκαστικό υγρό, µε άφθονο νερό
και σαπούνι. Αφαιρέστε αµέσως τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασµα ή
ψεκαστικό υγρό. Πλύνετέ τα πριν τα ξαναφορέσετε.
Αντίδοτο: ∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συµπτωµατική
θεραπεία.
Ôçë. ÊÝíôñïõ ÄçëçôçñéÜóåùí: 21 07793777
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η:
Καπνός: 30 çìÝñåò.
Βαµβάκι-Κρεµµύδι-Σκόρδο: 21 çìÝñåò.
ÁìðÝëé: 14 çìÝñåò
Ελιά - δολωµατικός ψεκασµός: 14 çìÝñåò, Ψεκασµός κάλυψης: 56 çìÝñåò.
Μηλιά-Αχλαδιά-Κυδωνιά-Μουσµουλιά-Ροδακινιά-Νεκταρινιά-Βερικοκιά-∆αµασκηνιά-Κουνουπίδι- Μπρόκολο-Ζαχαρότευτλα: 7 çìÝñåò.
Πιπεριά-Μελιτζάνα-Αγγούρι-Μαρούλι (Θ)-Πατάτα-Μηδική: 3 çìÝñåò.
ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΘΗΚΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:
Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα µακρυά από την πρόσφατα ψεκασµένη περιοχή.
ÖÕÔÏÔÏÎÉÊÏÔÇÔÁ:
∆åí åßíáé öõôïôïîéêü üôáí åöáñìüæåôáé óýìöùíá ìå ôéò óõíéóôþìåíåò ÷ñÞóåéò, äüóåéò êáé ïäçãßåò åöáñìïãÞò.

ÁËÖÁ ÃÅÙÑÃÉÊÁ ÅÖÏÄÉÁ ÁÅÂÅ

×ÑÏÍÉÊÇ ÓÔÁÈÅÑÏÔÇÔÁ ÔÏÕ ÓÊÅÕÁÓÌÁÔÏÓ - ÓÕÍÈÇÊÅÓ ÁÐÏÈÇÊÅÕÓÇÓ ÇÌÅÑÏÌÇÍÉÁ ËÇÎÇÓ:
Αποθηκεύεται óå ÷þñï äñïóåñü, îçñü êáé êáëÜ áåñéæüìåíï, στην αρχική κλειστή του συσκευασία, σε θερµοκρασίες <40°C. Σε αυτές τις συνθήκες παραµένει óôáèåñü ãéá äýï (2) ÷ñüíéá áðü ôçí áíáãñáöüìåíç çìåñïìçíßá ðáñáóêåõÞò του.

ÅèíéêÞò ÁíôéóôÜóåùò 73, 15231 XáëÜíäñé
Ôçë.: 2111205555, Öáî: 2111205559
Èåóó/íßêç: Ô.È. 1343, Ô.Ê. 57008 Éùíßá
Ôçë.: 2310784931-6, Öáî: 2310780453
ÅñãïóôÜóéï: Ïéíüöõôá Âïéùôßáò
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Μην ρυπαίνετε τα νερά µε το προϊόν ή τη συσκευασία του.
Για να προστατεύσετε τους υδρόβιους οργανισµούς, να αφήσετε µίαν αψέκαστη ζώνη 20 µέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για οπωρώνες και λαχανικά και 10 µέτρων για αµπέλια και µεγάλες καλλιέργειες.
Για να προστατεύσετε τα αρθρόποδα, να αφήσετε µίαν αψέκαστη ζώνη 5
µέτρων από µη γεωργική γη.
Να µην εφαρµόζεται κατά την εποχή που οι µέλισσες συλλέγουν.
Επικίνδυνο για τις µέλισσες.
Για να προστατεύσετε τις µέλισσες και άλλα έντοµα επικονίασης, µην χρησιµοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων.
Αποµακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους.
Μην χρησιµοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι µέλισσες συλλέγουν.

Α όψη (µπροστινή ετικέττα)

ÊÜôï÷ïò ôçò άδειας-Õðåýèõíïò ãéá ôçí ôåëéêÞ διάθεση στην
αγορά:

ΑΝΟΙΞΤΕ Ε∆Ω

ΓΙΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ

Process Black C
Β όψη (πίσω ετικέττα)

ÔÑÏÐÏÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ:
Øåêáóìïß êáëýøåùò φυλλώµατος. Ελιά: ∆ολωµατικοί ψεκασµοί.
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ΜΠΑΪΘΡΟΪΝΤ ΜΠΕΤΑ: Μη διασυστηµατικό πυρεθρινοειδές εντοµοκτόνο επαφής και στοµάχου για την καταπολέµηση
µυζητικών και µασητικών εντόµων σε διάφορες καλλιέργειες. Το beta-cyfluthrin ανήκει στην οµάδα των πυρεθρινοειδών και δρα στο νευρικό σύστηµα των εντόµων και συγκεκριµµένα στους διαύλους ιόντων νατρίου στις προσυναπτικές
µεµβράνες των νευρικών κυττάρων.

ÔÑÏÐÏÓ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇÓ ØÅÊÁÓÔÉÊÏÕ ÕÃÑÏÕ:
Γεµίζουµε ôï äï÷åßï ôïõ øåêáóôéêïý ìç÷áíÞìáôïò ìÝ÷ñé ôç ìÝóç. Προσθέτουµε ôçí áðáéôïýìåíç ðïóüôçôá του óêåõÜóìáôïò áíáäåýïíôáò. Προσθέτουµε ôï õðüëïéðï íåñü óõíå÷ßæïíôáò ôçí áíÜäåõóç.

ÊÁËËÉÅÑÃÅÉÅÓ-Å×ÈÑÏÉ-ÄÏÓÅÉÓ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ×ÑÏÍÏÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ:
ΜΗΛΙΑ: Καρπόκαψα, Φυλλορύκτες (Νάρκες), Θρίπας, Ανθονόµος, Ξυλοφάγα έντοµα, Κηκιδόµυγα. ∆όση: 50 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό. Ψεκασµός φυλλώµατος µετά την έναρξη των εκκολάψεων, σύµφωνα µε τις γεωργικές προειδοποιήσεις. ΑΧΛΑ∆ΙΑ: Καρπόκαψα, Φυλλορύκτες (Νάρκες), Ψύλλα, Θρίπας, Ανθονόµος, Ξυλοφάγα έντοµα, Κηκιδόµυγα. ∆όση:
50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. Ψεκασµός φυλλώµατος µετά την έναρξη των εκκολάψεων, σύµφωνα µε τις γεωργικές
προειδοποιήσεις. ΚΥ∆ΩΝΙΑ: Θρίπας, Ανθονόµος, Ξυλοφάγα έντοµα, Κηκιδόµυγα. ∆όση: 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό.
Εφαρµογή µόλις εµφανισθούν τα πρώτα έντοµα. ΜΟΥΣΜΟΥΛΙΑ: Μύγα της Μεσογείου, Θρίπας, Ανθονόµος, Ξυλοφάγα
έντοµα, Κηκιδόµυγα. ∆όση: 50 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό. Ψεκασµός φυλλώµατος µετά την έναρξη των εκκολάψεων,
σύµφωνα µε τις γεωργικές προειδοποιήσεις. ΡΟ∆ΑΚΙΝΙΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ-∆ΑΜΑΣΚΗΝΙΑ: Ανάρσια, Καρπόκαψα, Θρίπας, Ξυλοφάγα έντοµα, ∆ροσόφιλα. ∆όση: 50-70 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. Μέγιστη δόση: 70 κ.εκ./στρ. Ψεκασµός φυλλώµατος µετά την έναρξη των εκκολάψεων, σύµφωνα µε τις γεωργικές προειδοποιήσεις. ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ: Ανάρσια, Καρπόκαψα, Θρίπας, Ξυλοφάγα έντοµα, Καπνώδης. ∆όση: 50-70 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. Μέγιστη δόση: 70 κ.εκ./στρ. Ψεκασµός φυλλώµατος µετά την έναρξη των εκκολάψεων, σύµφωνα µε τις γεωργικές προειδοποιήσεις. ÁÌÐÅËÉ: Äüóç: 50
ê.åê./100 ëßôñá ψεκ. υγρό. Åõäåìßäá, ÔæéôæéêÜêéá. Ψεκασµοί καλύψεως, σύµφωνα µε τις γεωργικές προειδοποιήσεις,
κατά την εκκόλαψη των προνυµφών της 2ης και 3ης γενεάς της ευδεµίδας. ∆ροσόφιλα, Θρίπας Καλιφόρνιας, Μύγα Μεσογείου, Μηλολόνθη, Κογχυλίδα, Τσιγαρολόγος, Metcalfa pruinosa. Εφαρµογή µόλις εµφανισθούν τα πρώτα έντοµα.
ΕΛΙΑ: ∆άκος. ∆όση: 350 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό. ∆ολωµατικός ψεκασµός από εδάφους µε 300 κ.εκ. ανά ψεκαζόµενο
δένδρο σύµφωνα µε το πρόγραµµα δακοκτονίας. Από την έναρξη της πήξης του πυρήνα του ελαιοκάρπου και σύµφωνα µε τις συλλήψεις των ακµαίων στις παγίδες. Πυρηνοτρήτης. α) ∆όση: 15 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό. Εναντίον της ανθόβιας γενιάς λίγο πριν την πλήρη άνθηση και εφόσον υπάρχει µεγάλος πληθυσµός του εντόµου. β) ∆όση: 30 κ.εκ./
100 λίτρα ψεκ. υγρό. Εναντίον της καρπόβιας γενιάς, αµέσως µετά την καρπόδεση κατά την έναρξη της περιόδου ωοτοκίας. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των τοπικών κέντρων γεωργικών προειδοποιήσεων εφόσον υπάρχουν. Ρυγχίτης, Καλόκορη, Ξυλοφάγα έντοµα ελιάς, Σκολύτες (Φλοιοτρίβης & Φλοιοφάγος), Euzophera bigella, Κηκιδόµυγα, Κόσσος, Ωτιόρρυγχος, Metcalfa pruinosa. Εφαρµογή µόλις εµφανιστούν τα πρώτα έντοµα. ΠΙΠΕΡΙΑ (υπαίθρου & θερµοκηπίου): Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Θρίπας. ∆όση: 50 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό. Ψεκασµοί καλύψεως µε την
έναρξη της προσβολής και επανάληψη ανάλογα µε την εξέλιξή της. Για τα λεπιδόπτερα, ψεκασµοί κατά των εκκολαπτόµενων προνυµφών, σύµφωνα µε τις συλλήψεις στις φεροµονικές παγίδες. ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (υπαίθρου & θερµοκηπίου):
∆ορυφόρος, Πράσινο σκουλήκι, Θρίπας, Αλευρώδης. ∆όση: 50 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό. Ψεκασµοί καλύψεως µε την
έναρξη της προσβολής και επανάληψη ανάλογα µε την εξέλιξή της. Για τα λεπιδόπτερα, ψεκασµοί κατά των εκκολαπτόµενων προνυµφών, σύµφωνα µε τις συλλήψεις στις φεροµονικές παγίδες. ΑΓΓΟΥΡΙ (υπαίθρου & θερµοκηπίου):
Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Αλευρώδης. ∆όση: 50 κ. εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρό. Ψεκασµοί καλύψεως µε την έναρξη
της προσβολής και επανάληψη ανάλογα µε την εξέλιξή της. Για τα λεπιδόπτερα, ψεκασµοί κατά των εκκολαπτόµενων
προνυµφών, σύµφωνα µε τις συλλήψεις στις φεροµονικές παγίδες. ΚΟΥΝΟΥΠΙ∆Ι-ΜΠΡΟΚΟΛΟ: Πιερίδα, Αφίδες, Αλευρώδης. ∆όση: 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. Ψεκασµοί καλύψεως µε την έναρξη της προσβολής και επανάληψη ανά-

λογα µε την εξέλιξή της. ΜΑΡΟΥΛΙ (θερµοκηπίου): Θρίπας, Πράσινο σκουλήκι, Σποντόπτερα, Αλευρώδης. ∆όση: 50 κ.
εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρό. Ψεκασµοί καλύψεως µε την έναρξη της προσβολής και επανάληψη ανάλογα µε την εξέλιξή
της. ΚΡΕΜΜΥ∆Ι (ξερό): Αφίδες. ∆όση: 50 κ.εκ/στρ. Ψεκασµοί καλύψεως µε την έναρξη της προσβολής και επανάληψη
ανάλογα µε την εξέλιξή της. ΣΚΟΡ∆Ο: Θρίπας. ∆όση: 50 κ.εκ/στρ. Ψεκασµοί καλύψεως µε την έναρξη της προσβολής
και επανάληψη ανάλογα µε την εξέλιξή της. ÐÁÔÁÔÁ: Äïñõöüñïò. Äüóç: 50 ê.åê./óôñ. Ψεκασµοί καλύψεως µε την
έναρξη της προσβολής και επανάληψη ανάλογα µε την εξέλιξή της. ΒΑΜΒΑΚΙ: Πράσινο σκουλήκι, Ρόδινο σκουλήκι. ∆όση: 70 κ.εκ./στρ. Ψεκασµοί καλύψεως κατά των εκκολαπτόµενων προνυµφών, σύµφωνα µε τις συλλήψεις στις φεροµονικές παγίδες και επανάληψη ανάλογα µε την εξέλιξη της προσβολής. ΜΗ∆ΙΚΗ: Αφίδες, Φυτονόµος, Σιτόνα, Colaspidema atrum, Apion trifolii, Θρίπας, Πράσινο σκουλήκι. ∆όση: 50 κ.εκ./στρ. Ψεκασµός καλύψεως µε την έναρξη της προσβολής. ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ: Σποντόπτερα, Αφίδες, ΄Αλτης, Μαµέστρα, Φθοριµαία, Pegomyia, Ατοµάρια, Κασσίδα, Κλεονός.
∆όση: 50 κ.εκ./στρ. Ψεκασµοί καλύψεως µε την έναρξη της προσβολής και επανάληψη ανάλογα µε την εξέλιξή της.
ΚΑΠΝΟΣ: Θρίπας, Πράσινο σκουλήκι. ∆όση: 50 κ.εκ/στρ. Ψεκασµοί καλύψεως µε την έναρξη της προσβολής και
επανάληψη ανάλογα µε την εξέλιξή της.
¼ãêïò øåêáóôéêïý õãñïý (λίτρα/óôñÝììá):
Mηλιά-Κυδωνιά (80-150), Αχλαδιά-Μουσµουλιά-Ροδακινιά-Νεκταρινιά-Βερικοκιά-∆αµασκηνιά (80-140), ÁìðÝëé (100),
Ελιά-∆ολωµατικοί ψεκασµοί (3, 300 κ.εκ./ ψεκ. δένδρο & συνολικά 10 δένδρα/στρ.), Ελιά-Ψεκασµοί κάλυψης (80-150),
Πιπεριά (Υ+Θ)-Μελιτζάνα (Υ+Θ)-Kουνουπίδι-Μπρόκολο-Καπνός (50-100), Αγγούρι (Υ+Θ) (50-150), Μαρούλι (Θ) (40100), Κρεµµύδι ξερό-Σκόρδο (30-50), ÐáôÜôá (50-80), Βαµβάκι (50-70), Μηδική-Ζαχαρότευτλα (30-60).
Μέγιστος αριθµός εφαρµογών/καλλιεργητική περίοδο - Μεσοδιάστηµα εφαρµογών: Mηλιά-Αχλαδιά-ΚυδωνιάΜουσµουλιά-Ροδακινιά-Νεκταρινιά-Βερυκοκιά-∆αµασκηνιά-ÁìðÝëé-Ελιά (∆ολωµατικοί ψεκασµοί)-Ελιά (Ψεκασµοί κάλυψης)-Πιπεριά (Υ+Θ)-Μελιτζάνα (Υ+Θ)-Αγγούρι (Υ+Θ)-Kουνουπίδι-Μπρόκολο-Μαρούλι (Θ)-Κρεµµύδι ξερό-ΣκόρδοÐáôÜôá-Βαµβάκι-Ζαχαρότευτλα-Καπνός (2 µε µεσοδιάστηµα 14 ηµέρες, εφόσον απαιτείται), Μηδική (1).
ÐáñáôçñÞóåéò: 1) ∆εν επιτρέπεται η συγκοµιδή αµπελόφυλλων στα οποία έχει γίνει χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος Baythroid Beta�. 2) Στις καλλιέργειες Ροδακινιάς, Νεκταρινιάς, Βερικοκιάς, ∆αµασκηνιάς, οι δόσεις να
συνδυάζονται κατάλληλα µε τον όγκο ψεκ. υγρού, ώστε να µην υπάρχει υπέρβαση της δόσης/στρ. 3) ∆εν έχει τεκµηριωθεί η αποτελεσµατικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόµενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες ήσσονος σηµασίας, Κυδωνιά, Μουσµουλιά, Μαρούλι θερµοκηπίου, Κρεµµύδι ξερό, Σκόρδο και Καπνός, από τη χρήση του
σκευάσµατος. ∆εν έχει τεκµηριωθεί η αποτελεσµατικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόµενες αρνητικές
επιπτώσεις στις χρήσεις ήσσονος σηµασίας στη Ροδακινιά, στη Νεκταρινιά, στη ∆αµασκηνιά, στο Αµπέλι και στην Ελιά.
Για τις χρήσεις ήσσονος σηµασίας, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν στην
αποτελεσµατικότητα ή στη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσµατος.
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: �Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών µεθόδων, ώστε να περιορίζεται ο πληθυσµός των εντόµων και να µειώνεται ο αριθµός των εφαρµογών στις απολύτως απαραίτητες για αποτελεσµατικό έλεγχο. �Εφαρµογές µόνον όταν είναι απαραίτητο, µε βάση τα πιθανά υφιστάµενα όρια οικονοµικής ζηµιάς.
�Το σκεύασµα θα πρέπει να εφαρµόζεται στις προτεινόµενες δόσεις και µε τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και
οµοιόµορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας µε το ψεκαστικό υγρό. �Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρµογές µε
Baythroid Beta�. Το σκεύασµα να εφαρµόζεται σε εναλλαγή µε εντοµοκτόνα από άλλη οµάδα µε διαφορετικό τρόπο
δράσης. �Να διενεργείται συστηµατικός έλεγχος των πληθυσµών των εχθρών/στόχων µε τη γρήγορη µέθοδο της
αντικειµενοφόρου πλάκας, έτσι ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόµενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας. �Εάν διαπιστωθούν
περιπτώσεις µειωµένης αποτελεσµατικότητας, οι εφαρµογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται µε σκευάσµατα
διαφορετικής οµάδας. �Στις περιοχές, όπου εφαρµόζονται προγράµµατα γεωργικών προειδοποιήσεων, να ακολουθούνται οι οδηγίες των δελτίων γεωργικών προειδοποιήσεων.

