Παράρτημα
Όροι έγκρισης του σκευάσματος RIDOMIL GOLD 48SL με αριθμό εγγραφής 2722 .
24 Ιουλίου 2008

Κάτοχος εγγραφής:

Syngenta Hellas Ltd

Εμπορικό Όνομα:

RIDOMIL GOLD 48SL

Μορφή:

Υδατικό διάλυμα (SL)

Εγγυημένη σύνθεση:

metalaxyl-m 46,52% β/o
βοηθητικές ουσίες 51.78% β/β

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική
ουσία:
metalaxyl-m 91% w/w
Παρασκευαστής δραστικής ουσίας: Syngenta Crop Protection A.G., Switzerland
Παρασκευαστής σκευάσματος:
∆ιανομέας:

Syngenta Crop Protection A.G., Switzerland

Premier Shukuroglou Ltd, Cyprus

Στόχος για τον οποίο προορίζεται:
∆ιασυστηματικό μυκητοκτόνο για την καταπολέμηση μυκήτων του γένους Pythium και
Phytophthora που προκαλούν ασθένειες της ρίζας και του λαιμού σε διάφορες
καλλιέργειες. Απορροφάται από τις ρίζες και μετακινείται σε όλο το φυτό.

Τρόπος εφαρμογής:

Εφαρμογή στο έδαφος με ριζοπότισμα

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:
Γεμίστε το ψεκαστήρα με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού και προσθέστε
τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος υπό ανάδευση. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο
νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.
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Φάσμα δράσης
Καλλιέργειες
Πορτοκαλιά,
Λεμονιά,
Μανταρινιά,
Μηλιά,
Ακτινίδιο

Πιπέρι

Φράουλα

Ασθένεια

∆όση

Χρόνος
εφαρμογής

Φυτόφθορα
(Phytophthora spp)

1-2 κ.εκ./τετρ. μέτρο
στη βάση του φυτού

Κατά τη νέα
βλαστική ανάπτυξη.

Επανάληψη σε 2-3
μήνες.

100 κ.εκ./δεκ.

Πριν τη
μεταφύτευση

200 κ.εκ./δεκ.

20 ημέρες μετά τη
μεταφύτευση

Ενσωμάτωση στο
έδαφος σε λωρίδες 3040 εκ.
Επανάληψη σε 4-6
εβδομάδες αν
απαιτείται.

200 κ.εκ./δεκ.

Πριν τη
μεταφύτευση

Φυτόφθορα
(Phytophthora
capsici)

Φυτόφθορα
(Phytophthora spp)

Μαρούλι,
Κουνουπίδι,
Κραμπί,
Μπρόκολι,
Πεπόνι,
Καρπούζι

Πύθιο
(Pythium spp.)
Φυτόφθορα
(Phytophthora spp.)

Καπνός

Πύθιο
(Pythium spp.)
Φυτόφθορα
(Phytophthora spp.)

Άνθη Καλλωπιστικά

Πύθιο
(Pythium spp.)
Φυτόφθορα
(Phytophthora spp.)

Φυτόφθορα
(Phytophthora spp.)

Πριν τη βλάστηση

0,1-0,2 κ.εκ. / τετρ.
μέτρο

Κατά τη σπορά ή
πριν τη
μεταφύτευση

Επανάληψη μετά από
25-30 μέρες.

Πριν τη
μεταφύτευση

Ενσωμάτωση στο
έδαφος στη γραμμή
φύτευσης

100 κ.εκ./δεκ.
0,1-0,2 κ.εκ. / τετρ.
μέτρο
6-7 κ.εκ. / κυβ. μέτρο

2,6-8 κ.εκ./φυτό
1-2 κ.εκ./φυτό

Χλοοτάπητες

Πύθιο
(Pythium spp.)

Ενσωμάτωση στο
έδαφος σε λωρίδες

0,1 κ.εκ./φυτό

1-2,6 κ.εκ./φυτό
Κωνοφόρα

Τρόπος εφαρμογής

75-150 κ.εκ. / δεκ.

Κατά τη σπορά ή
Επανάληψη μετά από
πριν τη
30-40 μέρες.
μεταφύτευση
Πριν τη
Ενσωμάτωση στο
τοποθέτηση σε
φυτόχωμα
βάζο
Πριν την
εγκατάσταση στο
φυτώριο
Επανάληψη μετά από
Μετά την
3-6 μήνες.
εγκατάσταση στο
φυτώριο
Κατά τη νέα
βλαστική ανάπτυξη
Σε βοσκότοπους που μόλις έχουν σπαρθεί
πραγματοποιείστε το πολύ 3 εφαρμογές με
διαστήματα 7-14 ημέρες. Εφαρμογή αμέσως
μετά τη σπορά και ακολουθεί άρδευση.
Σε έτοιμους βοσκοτόπους πραγματοποιείστε
το πολύ 3 εφαρμογές με διαστήματα 10-21
ημέρες όταν οι συνθήκες ευνοούν την
ανάπτυξη της ασθένειας.
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- Ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης για αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.
Αν διαπιστωθεί ανθεκτικότητα, εφαρμόστε μυκητοκτόνο με διαφορετικό τρόπο δράσης
- ∆εν εφαρμόζεται ποτέ σε φυτώρια αμπελιού
Χρόνος Ασφάλειας:
Ακτινίδια:

180 ημέρες

Φράουλα:

40 ημέρες

Εσπεριδοειδή:

30 ημέρες

Μηλιά, Καπνός:

28 ημέρες

Μπρόκολι, Κραμπί, Κουνουπίδι, Πεπόνι:

20 ημέρες

Μαρούλι:

15 ημέρες

Καρπούζι:

5 ημέρες

Φυτοτοξικότητα:

∆εν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και
δόσεις εφαρμογής

Συνδυαστικότητα:

∆εν προβλέπεται ανάμιξη με άλλα προϊόντα

Σήμανση τοξικότητας: Xn-Επιβλαβές
Φράσεις κινδύνου:
R22

Βλαβερό σε περίπτωση κατάποσης

R52/53 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει
μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον
Φράσεις ασφάλειας
S2

Φυλάξτε το μακριά από παιδιά

S13

Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές

S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε
S36/37/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και μάσκα προστασίας
ματιών/προσώπου
S35

Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο

S46

Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το
δοχείο ή την ετικέτα
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S61

Αποφεύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε
ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Μην μολύνεται τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του
«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε
τις οδηγίες χρήσης.»
Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο
Σε περίπτωση επαφής με τα ρούχα ή το δέρμα αφαιρέστε αμέσως το ρουχισμό και
πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Τα ρούχα να μην ξαναφορεθούν αν
δεν πλυθούν καλά
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον
15 λεπτά
Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο
ή την ετικέτα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Χορηγείστε ενεργό άνθρακα διαλυμένο σε
μεγάλη ποσότητα νερού. Μην χορηγείται τίποτα στον ασθενή αν δεν έχει τις αισθήσεις
του.
∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας
Οι άδειες συσκευασίες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του
ξεπλύματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες
συσκευασίες τρυπηθούν, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής.

Ανάκληση της έγκρισης
Η έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των
προνοιών της σχετικής νομοθεσίας, λαμβανομένων και των όρων της παρούσας
έγκρισης.

