
Παράρτημα 
 
 

Όροι έγκρισης του σκευάσματος  Borneo 11SC   με αριθμό εγγραφής  2724   . 
 

24 Ιουλίου 2008  
 
 
 
Κάτοχος εγγραφής:  Spyros Stavrinides Chemicals Ltd      
 
 
Εμπορικό Όνομα:  Borneo 11SC           
 
 
Μορφή:  Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)      
 
 
Εγγυημένη σύνθεση:  etoxazole11% β/o                           
 
    βοηθητικές ουσίες 88.84% β/β                     
 
 
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική 
ουσία:     etoxazole 94,8% w/w min.                                    
 
 
Παρασκευαστής δραστικής ουσίας:  Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.,France  
 
 
Παρασκευαστής σκευάσματος:  Sumitomo Chemical Co Ltd., Japan   
 
 
∆ιανομέας:   Spyros Stavrinides Chemicals Ltd      
 
 
Στόχος για τον οποίο προορίζεται: 
Ακαρεοκτόνο επαφής. Παρεμποδίζει την εξέλιξη των αυγών και των άλλων ατελών 

σταδίων των ακάρεων.                                                                                                                               

Χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση τετρανύχων  σε μηλιά, αχλαδιά, βερικοκιά, 

ροδακινιά, νεκταρινιά, αμπέλι, εσπεριδοειδή, τομάτα, μελιτζάνα και βαμβάκι.                                   

 
 
Τρόπος εφαρμογής:  Ψεκασμός πλήρους κάλυψης φυλλώματος    
 
 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος: 
  Γεμίστε το ψεκαστήρα με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού και αρχίστε την 
ανάδευση. Προσθέστε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος και συμπληρώστε με 
το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση και κατά τον ψεκασμό.     
 
 



 
Φάσμα δράσης 
 

Καλλιέργειες Εχθρός 
∆όση 
(κ.εκ. /  

100 λ νερό) 

Όγκος  
ψεκ. υγρού  

(λίτρα / δεκ.) 
Τρόπος και χρόνος 

εφαρμογής 

ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆Η 
(λεμονιά, 
μανταρινιά, 
πορτοκαλιά, 
γκρέιπφρουτ, 
φράπα) 

Τετράνυχοι  
(Tetranychus urticae,  
Panonychus citrii)        

15 ή 200-300 
Ψεκασμός φυλλώματος 
πλήρους κάλυψης. 
Με την εμφάνιση των 
πρώτων κινούμενων μορφών 

20 ή 200-250 

25 200 

Μηλιά,  
Αχλαδιά 

Τετράνυχοι  
(κίτρινος: 
Tetranychus urticae,  
κόκκινος: 
Panonychus ulmi)       

25-30 ή 100-150 
Ψεκασμός φυλλώματος 
πλήρους κάλυψης. 
Στο τέλος της εκκόλαψης των 
κινούμενων μορφών από τα 
χειμερινά αυγά. 35-50 100 

Βερικοκιά, 
Ροδακινιά, 
Νεκταρινιά 

Τετράνυχοι  
(Tetranychus urticae,  
Panonychus ulmi)       

25-30 ή 100-150 Ψεκασμός φυλλώματος 
πλήρους κάλυψης. 
Στο τέλος της εκκόλαψης των 
κινούμενων μορφών από τα 
χειμερινά αυγά. 35-50 100 

Αμπέλι  
(οινοποιήσιμα 
και επιτραπέζια ) 
 

Τετράνυχοι  
(Tetranychus urticae,  
Panonychus ulmi)       

25 ή 50-100 Ψεκασμός φυλλώματος 
πλήρους κάλυψης. 
Τέλος Άνοιξης – μέσα Ιουνίου 
με την εμφάνιση των πρώτων 
κινούμενων μορφών 30-50 50 

Τομάτα 
Μελιτζάνα 
(υπαίθρου και 
θερμοκηπίου) 
 

Τετράνυχοι  
(Tetranychus 
urticae)                        

25-35 50-100 
(υπαίθρου) Ψεκασμός φυλλώματος 

πλήρους κάλυψης. 
Με την εμφάνιση των 
πρώτων κινούμενων μορφών.

25-30 ή 50-150 
(θερμοκηπίου) 

35 50-100 
(θερμοκηπίου) 

Βαμβάκι 
Τετράνυχοι  
(Tetranychus 
urticae)                        

30-37,5  
κ.εκ. / δεκάριο 50-80 

Ψεκασμός φυλλώματος 
πλήρους κάλυψης. 
Πριν από το άνοιγμα των 
καρυδιών με την εμφάνιση 
των πρώτων κινούμενων 
μορφών.  

- Μία εφαρμογή ανά καλλιεργητική περίοδο για όλες τις καλλιέργειες για την αποφυγή  
  ανάπτυξης ανθεκτικότητας 
 
- Το εύρος της δόσης εξαρτάται από το μέγεθος του πληθυσμού 
 
- ∆ιάρκεια προστασίας 45-60 ημέρες 
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Χρόνος Ασφάλειας: 
 
Βαμβάκι:  35 ημέρες 
 
Μηλιά, Αχλαδιά, Αμπέλι:  28 ημέρες 
 
Εσπεριδοειδή, Βερικοκιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά:  14 ημέρες 
 
Τομάτες, Μελιτζάνες:  3 ημέρες 

 
 
Φυτοτοξικότητα:    ∆εν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και 

 δόσεις εφαρμογής        

 
Σήμανση τοξικότητας:  Ν-Επικίνδυνο για το περιβάλλον                         
 
Φράσεις κινδύνου: 
  R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει   

  μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον    
 

Φράσεις ασφάλειας 
 

  S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά      

  S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές     

  S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε    

  S37   Φοράτε κατάλληλα γάντια         

  S60/61 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους, επικίνδυνα  

 απόβλητα.  Αποφεύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε  

 ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.      

 

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μια αψέκαστη 
ζώνη προστασίας:  5 μέτρα μέχρι τα επιφανειακά ύδατα για καλλιέργειες  

βαμβακιού, τομάτας και μελιτζάνας αγρού 
10 μέτρα μέχρι τα επιφανειακά ύδατα για καλλιέργεια 
αμπελιού 
20 μέτρα μέχρι τα επιφανειακά ύδατα για καλλιέργειες 
εσπεριδοειδών, μηλοειδών και πυρηνόκαρπων 

 

Σε περίπτωση που ο εργάτης εισέρχεται στον αγρό μετά τον ψεκασμό θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται προστατευτικά γάντια  
 

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

∆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 υπόψη και των υποχρεώσεων που 

προκύπτουν για τον κάτοχο εγγραφής από τους όρους καταχώρισης της δραστικής 

ουσίας στο Παράρτημα Ι του περί Γεωργικών Φαρμάκων Νόμου του 1993 και 2004.   
 

Borneo 11 SC 


