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Ο ΠΔΡΗ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2011  

(Ν 141(I)/2011) 
 
 

ΑΓΔΗΑ ΓΗΑ ΓΗΑΘΔΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΗ ΥΡΖΖ  
 
 

Λακβάλνληαο ππφςε: 

 

 

 

 

ηροποποιείηαι φς ακολούθφς η άδεια για διάθεζη ζηην αγορά και τρήζη ζηο 

θσηοπροζηαηεσηικό προχόν     DITHANE M-45     με ηα ακόλοσθα ζηοιτεία: 

 

Α) Γενικά ζηοιτεία άδειας 

 

1. Αξηζκφο Άδεηαο: 

 

Ζκεξνκελία ρνξήγεζεο άδεηαο:  

 

Ζκεξνκελία ιήμεο άδεηαο:  

 

2. Κάηνρνο ηεο άδεηαο:  

 

 

 

3. Υπεχζπλνο γηα ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά:   

(εθφζνλ είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ  

θάηνρν άδεηαο)  

 

4. Γηαλνκέαο / Γηαλνκείο:   
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05/08/2011 

30/06/2016 
 

Indofil Industries Limited 
Via Filippo Turati 
6-20121 Milan, Italy              

Premier Shukuroglou Ltd                      
 

Premier Shukuroglou Ltd                      

Τελ αίηεζε κε αξ. 19, εκεξνκελίαο 09/08/2012 γηα ηξνπνπνίεζε άδεηαο 
θπηνπξνζηαηεπηηθνχ πξντφληνο, ζε ζρέζε κε ηoλ θάηνρν άδεηαο θαη ηνλ παξαζθεπαζηή 
ηεο δ.ν 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Β) Σασηόηηηα ηοσ Φσηοπροζηαηεσηικού Προχόνηος 

 

1. Δκπνξηθφ Όλνκα:            

 

2. Μνξθή:  

 

3. Δγγπεκέλε ζχλζεζε ηνπ ζθεπάζκαηνο:   

 

 

4. Παξαζθεπαζηήο ζθεπάζκαηνο:  

 

 

5. Δξγνζηάζην παξαζθεπήο ηνπ ζθεπάζκαηνο:  

 

 

 

6. Δξγνζηάζην ζπζθεπαζίαο ηνπ ζθεπάζκαηνο:  

 

 

 

 

7. Σπζθεπαζίεο κε ηηο νπνίεο ην πξντφλ ζα δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά: 

 

Α/Α Δίδνο Μέγεζνο Υιηθφ 

1 Σάθνη ή θνπηηά ράξηηλα 

κε εζσηεξηθά ζαθίδηα 

50γξ., 400γξ., 500γξ., 1Kg, 

2Kg, 2.25Kg 2.5Kg, 5Kg, 6Kg 

10Kg, 15Kg, 20Kg θαη 25Kg 

α) Σάθνη πνιχθπιινη, 

PE/EVOH/PE επέλδπζε κέζα 

ζε ραξηί/ραξηί/PE/ραξηί. 

 β) Σάθνη πνιχθπιινη, 

microperforated PE επέλδπζε 

κέζα ζε ραξηί/ ραξηί/ LDPE/ 

ραξηί.  

γ) Σάθνη πνιχθπιινη, 

PE/EVOH/PE επέλδπζε κέζα 

ζε ραξηί/ ραξηί/ PE/ ραξηί.  

δ) Σάθνη πνιχθπιινη, 

PE/EVOH/PE επέλδπζε κέζα 

ζε ραξηί.  

ε) Κνπηηά ράξηηλα κε εζσηεξηθά, 

αεξνζηεγψο θιεηζκέλα, 

πιαζηηθά ζαθίδηα PE. 

 

 

Dithane M-45 

Βξέμηκε ζθφλε (WP) 

mancozeb: 80% β/β 
βνεζεηηθέο νπζίεο: 13,2% β/β 

Ηndofil Industries Ltd, Ηλδία  

 

1. Indofil Industries Limited, (Thane), India 
2. Indofil Industries Limited, (Sez Dahej 
Limited), India 

1. Indofil Industries Limited, (Thane), India 
2. Indofil Industries Limited, (Sez Dahej 
Limited), India 
3. Κ+Ν ΔΥΘΥΜΗΑΓΖ ΑΒΔΔ Θεζζαινλίθε, 
Διιάδα 



  

 Γ) Γραζηική οσζία  

          

1. Κνηλή Ολνκαζία:   

 

2. Πεξηεθηηθφηεηα ηεο ηερληθά θαζαξήο δξαζηηθήο νπζίαο ζε θαζαξή δξαζηηθή νπζία:  

 

3. Παξαζθεπαζηήο ηεο δ.ν.:  

 

 

4. Δξγνζηάζην παξαζθεπήο ηεο δ.ν.:  

  

 

 

Γ) ηοιτεία για ηη Υρήζη ηοσ Φσηοπροζηαηεσηικού Προχόνηος 

 

1. Καηεγνξία θαη Τξφπνο Γξάζεο:  

 

 

 

 

2. Πξννξίδεηαη γηα:  επαγγεικαηίεο ρξήζηεο 

 εξαζηηέρλεο ρξήζηεο 

 

3. Τξφπνο Δθαξκνγήο:  

 

4. Τξφπνο παξαζθεπήο ςεθαζηηθνχ δηαιχκαηνο:  

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

mancozeb 

800% g/kg min 

Indofil Industries Ltd 
 

1. Indofil Industries Limited, (Thane), India 
2. Indofil Industries Limited, (Sez Dahej Limited), India 
       
       
        

 
 

Μπθεηνθηφλν κε πξνζηαηεπηηθή δξάζε θαηά δηαθφξσλ 
κπθεηνινγηθψλ αζζελεηψλ.  
Τν mancozeb δξα εκπνδίδνληαο ηνλ θπηηαξηθφ κεηαβνιηζκφ 
ησλ κπθήησλ ζε πνιιαπιά ζεκεία. Γηαζέηεη δε επξχ θάζκα 
δξάζεο. 

 

Χεθαζκφο θαιχςεσο θπιιψκαηνο 

Γεκίδεηε ην ςεθαζηηθφ δνρείν κε ηε κηζή πνζφηεηα λεξνχ. Πξνζζέζηε ηελ απαηηνχκελε δφζε 
ζθεπάζκαηνο θαη ζπκπιεξψζηε κε ην ππφινηπν λεξφ ππφ ζπλερή αλάδεπζε. Τν ςεθαζηηθφ 
δηάιπκα πξέπεη λα αλαδεπηεί θαιά πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ςεθαζκνχ. 

 
Καθαριζμός υεκαζηήρα: Αδεηάζηε ηειείσο ην δνρείν ηνπ ςεθαζηηθνχ. Ξεπιχλεηε ηα 
κεραλήκαηα εμσηεξηθά κε λεξφ. Ξεπιχλεηε ην εζσηεξηθφ ηνπ δνρείνπ ηνπ ςεθαζηηθνχ κε 
θαζαξφ λεξφ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζσιελψζεσλ ρξεζηκνπνηψληαο γηα ην ζθνπφ απηφ 
ην έλα ηξίην ηνπ φγθνπ ηνπ ςεθαζηηθνχ δνρείνπ. Γεκίζηε ην ςεθαζηηθφ δνρείν κε θαζαξφ λεξφ 
θαηά ην ήκηζπ, αλαδεχεηε θαη αδεηάζηε ηειείσο. Δπαλαιάβεηε ηελ δηαδηθαζία. Γεκίζηε ην δνρείν 
ηνπ ςεθαζηηθνχ θαηά ην ήκηζπ κε λεξφ, πξνζζέζηε θαζαξηζηηθφ κε βάζε ηελ ακκσλία 
(ζπγθέληξσζε 0,03 %) αλαδεχεηε γηα 2 ιεπηά θαη γεκίζηε ην ςεθαζηηθφ κε θαζαξφ λεξφ. 
Αθήζηε ην γηα 15 ιεπηά ρσξίο αλάδεπζε θαη θαηφπηλ αδεηάζηε ην δνρείν κε πίεζε κέζα απφ 
ζσιελψζεηο θαη βξαρίνλεο. Αδεηάζηε ηειείσο ην ςεθαζηηθφ δνρείν.  
Φίιηξα θαη κπεθ αθαηξνχληαη θαη θαζαξίδνληαη μερσξηζηά κε θαζαξφ λεξφ 



5. Φάζκα Γξάζεο 

Πεδίο 
Δθαρμογής 

Αζθένεια ποσ 
ελέγτεηαι 

Γόζεις 

Σρόπος και Υρόνος εθαρμογής 
Μέγιζηος αρ. 
εθαρμογών / 

καλλιεργ. περίοδο 
γρ. /100 λίηρα 

υεκ. σγρού 

Όγκος υεκ. 
σγρού 

(λίηρα / δεκ.) 

γρ./δεκ. 
μέγιζηη 

Μηλοειδή 
Μειηά 

Αριαδηά 

Φοσζικλάδιο 
(Venturia inaequalis 

Venturia pyrina) 
150 – 200  50 – 100  200 

Δθαξκνγέο απφ ην ζηάδην ηεο πξάζηλεο 
θνξπθήο θαη εθφζνλ νη ζπλζήθεο επλννχλ ηελ 
αλάπηπμε ηεο αζζέλεηαο. Να αθνινπζνχληαη νη 
ζπζηάζεηο ησλ Γεσξγηθψλ Πξνεηδνπνηήζεσλ.  
Τν κεγαιχηεξν κεζνδηάζηεκα εθαξκνγψλ 
αθνξά ζην ζπλδπαζκφ ηνπ Dithane κε 
ζθεπάζκαηα πνπ πεξηέρνπλ myclobutanil ή 
fenbuconazole ελψ ην κηθξφηεξν ζηηο απιέο 
εθαξκνγέο. Μεηαμχ δηαδνρηθψλ εθαξκνγψλ 
ηνπ Dithane πξέπεη λα κεζνιαβεί 
κεζνδηάζηεκα 14 εκεξψλ. 

Μέρξη 4 εθαξκνγέο 
εθφζνλ απαηηείηαη κε 

κεζνδηάζηεκα 
εθαξκνγψλ 7-10 

εκέξεο ζε 
ελαιιαγή κε άιια 

κπθεηνθηφλα 
 

Αμπέλι 
(επηηξαπέδηεο, 
νηλνπνηήζηκεο 

πνηθηιίεο) 

Περονόζπορος 
(Plasmopara viticola) 

200 20 – 100  200 Χεθαζκνί θπιιψκαηνο. 

Μέρξη 4 εθαξκνγέο κε 
κεζνδηάζηεκα 10 
εκέξεο εθφζνλ 

απαηηείηαη 

Καρόηο 
Αληερναρίφζη 
(Alternaria dauci) 

200 100 200 
Δθαξκφδεηαη απφ ην ζηάδην ηνπ θπηαξίνπ κε 

ςεθαζκνχο πνπ ζπλερίδνληαη. 

Μέρξη 4 εθαξκνγέο 
κε κεζνδηάζηεκα 14 

εκέξεο εθφζνλ 
απαηηείηαη 

Κρεμμύδια 
Αζκαλώνια 

(εζαιφη) 
(Υπαίζξνπ) 

κφρίαζη 
(Puccinia allii) 

200 – 250  80 – 100  250 
Χεθαζκνί θπιιψκαηνο απφ ην 2ν θχιιν θαη 

έπεηηα. 

Μέρξη 4 εθαξκνγέο 
κε κεζνδηάζηεκα 7 

εκέξεο εθφζνλ 
απαηηείηαη 

Σομάηα  
Μελιηζάνα 
(Υπαίζξνπ) 

Περονόζπορος 
(Phytophthora 

infestans) 
Αληερναρίφζη 

(Alternaria solani) 200 50 – 100  200 

Πξνιεπηηθέο εθαξκνγέο, εθφζνλ νη ζπλζήθεο 
επλννχλ ηελ αλάπηπμε ηεο αζζέλεηαο, απφ ην 
ζηάδην ηνπ 3νπ πξαγκαηηθνχ θχιινπ θαη έπεηηα. 
Σπληζηάηαη λα γίλεηαη θαιφ ινχζηκν ηνπ 
θπιιψκαηνο. Μεζνδηαζηήκαηα ςεθαζκψλ 
αλάινγα κε ηελ πίεζε ηεο πξνζβνιήο. Πξηλ 
ηελ εθαξκνγή ηνπ ζθεπάζκαηνο ην θχιισκα 
πξέπεη λα είλαη ζηεγλφ κεηά απφ άξδεπζε ή 
βξνρή. 

Μέρξη 5 εθαξκνγέο 
κε κεζνδηάζηεκα 7 

εκέξεο εθφζνλ 
απαηηείηαη 

 Πιπεριά  
(Υπαίζξνπ) 

Αληερναρίφζη 
(Alternaria solani) 



Πεδίο 
Δθαρμογής 

Αζθένεια ποσ 
ελέγτεηαι 

Γόζεις 

Σρόπος και Υρόνος εθαρμογής 
Μέγιζηος αρ. 
εθαρμογών / 

καλλιεργ. περίοδο 
γρ. /100 λίηρα 

υεκ. σγρού 

Όγκος υεκ. 
σγρού 

(λίηρα / δεκ.) 

γρ./δεκ. 
μέγιζηη 

Κολοκσνθοειδή: 
Κνινθπζάθη 
Κνινθχζα 

Πεπφλη 
(Υπαίζξνπ) 

Περονόζπορος 
(Pseudoperonospora 

cubensis) 
200 100 200 

Μέρξη 4 εθαξκνγέο κε κεζνδηάζηεκα 7 
εκέξεο εθφζνλ απαηηείηαη 

Χεθαζκνί 
θπιιψκαηνο απφ ην 

ζηάδην ηνπ 5νπ θχιινπ 
θαη έπεηηα. 

Μαρούλι 
(Υπαίζξνπ) 

Περονόζπορος 
(Bremia lactucae) 

200 50 – 100  200 

Οη εθαξκνγέο 
μεθηλνχλ απφ ην 

ζηάδην ησλ θπηαξίσλ 
(BBCH 12) θαη 
ζπλερίδνληαη. 

Παηάηα 

Περονόζπορος 
(Phytophthora 

infestans) 
Αληερναρίφζη 

(Alternaria solani) 

--- 20 – 80  200 

Χεθαζκνί θπιιψκαηνο κε θαιφ ινχζηκν ησλ 
θπηψλ. Δθαξκφζηε ην πξνζηαηεπηηθά απφ ην 
θχηξσκα ησλ θαη έπεηηα. Μεζνδηαζηήκαηα 
εθαξκνγψλ αλάινγα κε ηελ πίεζε ηεο 
αζζέλεηαο. Αθήζηε ην θχιισκα λα ζηεγλψζεη 
κεηά απφ βξνρή ή άξδεπζε πξηλ εθαξκφζεηε 
ην ζθεχαζκα. 

Μέρξη 8 εθαξκνγέο 
κε κεζνδηάζηεκα 7 

εκέξεο εθφζνλ 
απαηηείηαη 

κόρδο 
(Υπαίζξνπ) 

κφρίαζη 

(Puccinia allii) 
200 – 250  80 – 100  250 

Χεθαζκνί θπιιψκαηνο απφ ην 2ν θχιιν θαη 
έπεηηα. 

Μέρξη 4 εθαξκνγέο κε 
κεζνδηάζηεκα 7 

εκέξεο 
Δθφζνλ απαηηείηαη 

Παραηηρήζεις: 

-Τν Dithane M-45 είλαη έλα πξνζηαηεπηηθφ κπθεηνθηφλν. Ζ πξψηε εθαξκνγή είλαη θαιφ λα γίλεηαη ακέζσο  πξηλ  ηελ  πξνβιεπφκελε εκθάληζε ηεο   αζζέλεηαο.  

- Οη   εθαξκνγέο επαλαιακβάλνληαη ζχκθσλα κε ηα ζπληζηψκελα κεζνδηαζηήκαηα ςεθαζκψλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν απαηηείηαη πξνζηαζία. 

- Τν εχξνο ηεο δφζεο είλαη αλάινγν ηεο έληαζεο ηεο πξνζβνιήο. 

- Να   μη   τρηζιμοποιούνηαι  φς  ηροθή   ηα  αμπελόθσλλα   ζε  περίπηφζη   τρήζης  ηοσ Dithane M-45. 

 



 

 

6. Τειεπηαία επέκβαζε πξηλ ηε ζπγθνκηδή ή πξηλ ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά φηαλ πξφθεηηαη γηα 

κεηαζπιιεθηηθέο ρξήζεηο: 

Καλλιέργειες Υρόνος Αζθάλειας 

Μειηά, αριαδηά, ακπέιη, ζθφξδν 
θξεκκχδηα, αζθαιψληα, καξνχιη,  

28 

Καξφην  30 

Παηάηα  7 

Τνκάηα, κειηηδάλα, πηπεξηά,  
θνινθπζάθη, θνινθχζα, πεπφλη 

3 

 

 

7. Δηδηθέο ζπλζήθεο γεσξγηθέο, θπηνυγείαο ή πεξηβαληνιινγηθέο ππφ ηηο νπνίεο ην 

θπηνπξνζηαηεπηηθφ πξντφλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ή λα απνθιεηζηεί: 

 

 

 

 

 

 

 

8. Φξνληθφ δηάζηεκα αζθαιείαο κεηαμχ εθαξκνγήο θαη - 

α) ζπνξάο ή θχηεπζεο ηεο πξνζηαηεπφκελεο θαιιηέξγεηαο:  

 

β) ζπνξάο ή θχηεπζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ πνπ αθνινπζνχλ:  

 

γ) ηεο πξφζβαζεο ηνπ αλζξψπνπ ή ησλ δψσλ ζηελ θαιιηέξγεηα ζηελ νπνία έρεη εθαξκνζηεί ην 

θπηνπξνζηαηεπηηθφ πξντφλ:  

 

 

9. Σηνηρεία θπηνηνμηθφηεηαο, επαηζζεζίαο πνηθηιηψλ θαη θάζε άιιεο παξελέξγεηαο ζηα θπηά ή ηα 

πξντφληα ηνπο: 

 

 

 

 

10. Σπλδπαζηηθφηεηα:   

 

Γιατείριζη ανθεκηικόηηηας: Οκάδα Τξφπνπ Γξάζεο: M3  
 
- Τν Dithane M-45 πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε αλάπηπμε 
αλζεθηηθφηεηαο ζε κπθεηνθηφλα κε εμεηδηθεπκέλν ηξφπν δξάζεο. 
 
Οδηγίες για τρήζη ζε IPM προγράμμαηα: Ζ ρξήζε ηνπ είλαη ζπκβαηή κε πξνγξάκκαηα 
Οινθιεξσκέλεο Καηαπνιέκεζεο γηα ηηο θαιιηέξγεηεο ησλ κεινεηδψλ θαη ηνπ ακπειηνχ. 

---- 

---- 

---- 

Γελ είλαη θπηνηνμηθφ ζηηο πξνηεηλφκελεο θαιιηέξγεηεο θαη δφζεηο  εθαξκνγήο.  
Να κελ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο πνηθηιίεο ηεο αριαδηάο Κξπζηάιιη, Κφζηα θαη Βνπηπξάηα. Μπνξεί λα 
πξνθαιέζεη ζθσξηφρξσζε ζε κειηέο πνηθηιίαο "Golden Delicious. 

 
 

Σηα κεινεηδή κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε ηα ζθεπάζκαηα Indar 5EW θαη 
Systhane 6SC 

 
 



 

11. Σήκαλζε θπηνπξνζηαηεπηηθνχ πξντφληνο:  

 

12. Φξάζεηο θηλδχλνπ:  

 

 

 

 

13. Φξάζεηο αζθάιεηαο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Πξψηεο Βνήζεηεο - Αληίδνην: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φε – Δπηβιαβέο, Ν - Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ 
 

R43  Μπνξεί λα πξνθαιέζεη επαηζζεηνπνίεζε ζε επαθή κε ην δέξκα  
 

R50  Πνιχ ηνμηθφ γηα ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο 
 

R63  Πηζαλφο θίλδπλνο δπζκελψλ επηδξάζεσλ ζην έκβξπν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο.  
 
 

S1/2    Φπιάμηε ην θιεηδσκέλν θαη καθξηά απφ παηδηά 
       

S13    Φπιάμηε ην καθξηά απφ ηξφθηκα, πνηά θαη δσνηξνθέο      
 

S20/21   Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε κελ ηξψηε, πίλεηε ή θαπλίδεηε  
 

S24    Απνθεχγεηε ηελ επαθή κε ην δέξκα    
 

S36/37   Φνξάηε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία θαη γάληηα      
 

S46        Σε πεξίπησζε θαηάπνζεο δεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή ζπκβνπιή θαη δείμηε απηφ ην                        
δνρείν ή ηελ εηηθέηα 
«Φνξάηε      θαηάιιειε      αλαπλεπζηηθή      κάζθα     θαηά     ηελ αλάκημε/θφξησζε θαη θαηάιιειεο 
κπφηεο θαηά ηελ εθαξκνγή»  
 «Οη εξγάηεο ζα πξέπεη λα θνξνχλ πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία θαη γάληηα   εθφζνλ   εηζέιζνπλ   ζην   
πεδίν   εθαξκνγήο   κεηά   ηνλ ςεθαζκφ»      
«Καηά ηελ εθαξκνγή ζε νπσξψλεο ζπληζηάηαη ε ρξήζε ηξαθηέξ κε θιεηζηή θακπίλα»  
 

S61    Απνθχγεηε ηε ειεπζέξσζή ηνπ ζην πεξηβάιινλ. Αλαθεξζείηε ζε εηδηθέο νδεγίεο /δειηίν 
δεδνκέλσλ αζθαιείαο.  
 

SP1     Μελ ξππαίλεηε ην λεξφ κε ην πξντφλ ή ηε ζπζθεπαζία ηνπ.      
 

SPe3  Γηα λα πξνζηαηέςεηε ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο λα αθήζεηε κηαλ αςέθαζηε δψλε  
πξνζηαζίαο 5 μέηρφν απφ ηα επηθαλεηαθά χδαηα γηα ηηο θαιιηέξγεηεο ησλ ιαραληθψλ θαη ηελ 
θαιιηέξγεηα ηεο παηάηαο, 10 μέηρφν γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ακπειηνχ θαη 30 μέηρφν γηα ηηο 
δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο 
 
 Για να αποθύγεηε κινδύνοσς για ηην ανθρώπινη σγεία και ηο περιβάλλον, ακολοσθείζηε ηις οδηγίες 
τρήζης            
       

Γεληθά: Με ρνξεγείηε πγξά θαη κελ πξνθαιείηε εκεηφ εάλ ν παζψλ   δελ   δηαηεξεί  ηηο   αηζζήζεηο  ηνπ  
ή   παξνπζηάδεη ζπαζκνχο 
Σε   πεξίπησζε   επαθήο   κε   ηα   κάηηα:   Ξεπιχλεηε ηα κάηηα κε θαζαξφ λεξφ γηα αξθεηά ιεπηά. 
Αθαηξέζηε ηνπο θαθνχο επαθήο κεηά απφ 1-2 ιεπηά θαη ζπλερίζηε ην μέπιπκα γηα αξθεηά  ιεπηά  
αθφκε.   Δάλ  παξαηεξεζνχλ   ζπκπηψκαηα ζπκβνπιεπζείηε νθζαικίαηξν 
Σε πεξίπησζε επαθήο κε ην δέξκα: Αθαηξέζηε   ηα εκπνηηζκέλα κε ην ςεθαζηηθφ πγξφ ξνχρα ακέζσο 
θαη πιχλεηε θαιά ηα πξνζβεβιεκέλα κέξε ηνπ ζψκαηνο κε λεξφ θαη ζαπνχλη. Πιχλεηε ηα ιεξσκέλα 
ξνχρα πξηλ ηα μαλαθνξέζεηε. Δάλ ν εξεζηζκφο παξακέλεη δεηείζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή.   
Σε πεξίπησζε εηζπλνήο: Μεηαθέξεηε ηνλ παζφληα ζε θαζαξφ αέξα θαη δηαηεξήζηε   ηνλ δεζηφ ζε 
αλάπαπζε. Σπκβνπιεπζείηε γηαηξφ.        
Σε πεξίπησζε θαηάπνζεο: Μελ   πξνθαιέζεηε   εκεηφ. Εεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή  ζπκβνπιή θαη δείμηε 
απηφ ην δνρείν ή ηελ εηηθέηα..          
Γηα ην γηαηξφ: Φξνληίδα ππνζηεξηθηηθή. Ταπηφρξνλε έθζεζε ζην νηλφπλεπκα ζα πξέπεη λα 
απνθεχγεηαη γηαηί ην mancozeb έρεη δξάζε δηζνπιθηξάκεο. 
 

Γελ ππάξρεη εηδηθφ αληίδνην. Αθνινπζείζηε ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία. 
  

Σηλ. Κένηροσ δηληηηριάζεφν: 1401    



 

Δ. σνθήκες αποθήκεσζης, τρονική ζηαθερόηηηα ηοσ θσηοπροζηαηεσηικού προχόνηος: 

 

 

 

 

Σ. Οδηγίες για ηην αζθαλή απόζσρζη ηοσ θσηοπροζηαηεσηικού προχόνηος και ηης 

ζσζκεσαζίας: 

 

 

 

 

Ε. Άλλες πληροθορίες / σποτρεώζεις: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζκεξνκελία:   14/09/2012  

 

                      

         (Αλδξνχια Γεσξγίνπ) 
                 Γηεπζχληξηα  
           Τκήκαηνο Γεσξγίαο 
 

       Σθξαγίδα 

 

 

Τν ζθεχαζκα παξακέλεη ζηαζεξφ γηα 2 ρξφληα ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαζθεπήο ηνπ, 
φηαλ απνζεθεχεηαη, ζηελ αξρηθή ηνπ, θιεηζηή ζπζθεπαζία, ζε δξνζεξφ θαη θαιά αεξηδφκελν μεξφ 
ρψξν πξνζηαηεπφκελν απφ αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο θαη ην άκεζν ειηαθφ θσο. 
 
 

Τα θελά πιηθά ζπζθεπαζίαο αθνχ θαηαζηξαθνχλ πξνεγνπκέλσο κε ζθίζηκν, γηα ηε δηαζθάιηζε 
ηεο κε πεξαηηέξσ ρξήζεο, ελαπνηίζεληαη ζηα ζεκεία ζπιινγήο γηα αλάθηεζε ελέξγεηαο.   
        

 
 

Ζ παξνχζα άδεηα κπνξεί λα αλαθιεζεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή δηαπηζησζεί παξάβαζε ησλ 
πξνλνηψλ ηνπ πεξί Φπηνπξνζηαηεπηηθψλ Πξντφλησλ ηνπ 2011. 

 


