
Παξάξηεκα 
 

Όξνη έγθξηζεο ηνπ ζθεπάζκαηνο  ΘΕΙΑΦΙ κε αξηζκό εγγξαθήο   2840 . 
 

08 Μαξηίνπ 2011 
 

 

Κάηνρνο εγγξαθήο:  Zolfindustria Srl, Italy        
 
 
Εκπνξηθό Όλνκα:  Θεηάθη            
 
 
Μνξθή:  θόλε επίπαζεο (DP)       
 
 
Εγγπεκέλε ζύλζεζε:  Sulphur  99% β/β         

 

    βνεζεηηθέο νπζίεο  1% β/β      

 

 

Πεξηεθηηθόηεηα ηεο ηερληθά θαζαξήο δξαζηηθήο νπζίαο ζε θαζαξή δξαζηηθή 
νπζία:     Sulphur 99,5 % w/w min.       
 

 
Παξαζθεπαζηήο δξαζηηθήο νπζίαο:    Zolfindustria Srl, Ιηαιία      

 
 
Παξαζθεπαζηήο ζθεπάζκαηνο:   Zolfindustria Srl, Ιηαιία    

 
 
Εξγνζηάζην ζπζθεπαζίαο:  Zolfindustria Srl, Ιηαιία       
  
 
Δηαλνκέαο:   πλεξγαηηθή Κεληξηθή Σξάπεδα Ληδ     

 
 

Σηόρνο γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη: 

Μπθεηνθηόλν επαθήο κε πξνζηαηεπηηθή δξάζε       

 
 
Τξόπνο εθαξκνγήο:  
Με επίπαζε σο έρεη            
 
 
Τξόπνο παξαζθεπήο ςεθαζηηθνύ δηαιύκαηνο:----- 
 

 

 

 

 

 



        

Φάζκα δξάζεο 
 

Καιιηέξγεηεο Ερζξόο 
Δόζε 

(Kg./εθηάξην 
Σηάδην εθαξκνγήο 

Μειηά 
Αριαδηά 

ζηάθηε  

25-30 Kg 
αλά εθηάξην 

 

ηα ζηάδηα πξάζηλεο θαη 
ξόδηλεο θνξπθήο. 
ηελ πηώζε ησλ  πεηάισλ 
θαη εθόζνλ νη ζπλζήθεο 
επλννύλ ηελ α λ ά π η π μ ε  
η ε ο  αζζέλεηαο. 
ηα ζηάδηα πξάζηλεο θαη 
ξόδηλεο θνξπθήο, ζηελ 
πηώζε ησλ πεηάισλ θαη 
εθόζνλ νη ζπλζήθεο επλννύλ 
ηελ α λ ά π η π μ ε  η ε ο  
αζζέλεηαο. 

Ρνδαθηληά 
Νεθηαξηληά 

ζηάθηε  
 

Ακπέιη 
ζηάθηε  

 

- Όηαλ νη βιαζηνί έρνπλ κήθνο 
πεξίπνπ 10 εθαη. 
- Καηά ηελ άλζεζε, κεηά   ην    
δέζηκν   ησλ ξαγώλ   θαη θάζε 
15-20 εκέξεο κέρξη ην ζηάδην 
ηνπ «γπαιίζκαηνο» ησλ 
ξαγώλ αλάινγα πάληνηε κε    
ηελ    έληαζε    ηεο 
πξνζβνιήο.  
- Έλαξμε έθπηπμεο   ησλ 
νθζαικώλ. 

Σνκάηα, 
Μειηηδάλα, 
Πηπεξηά 

ζηάθηε  
 

Με ηελ εκθάληζε ησλ πξώησλ 
ζπκπησκάησλ ηεο αζζέλεηαο 
θαη επαλάιεςε αλάινγα κε 
ηελ έληαζε ηεο  πξνζβνιήο 
αλά 10-15 εκέξεο. 

Κνινθπλζνεηδή: 
αγγνύξη, 
θνινθύζη, 
πεπόλη, 
θαξπνύδη 

ζηάθηε  
 Με ηελ εκθάληζε ησλ πξώησλ 

ζπκπησκάησλ ηεο αζζέλεηαο 
θαη επαλάιεςε αλάινγα κε 
ηελ έληαζε ηεο πξνζβνιήο 
αλά 10-15 εκέξεο. 

Φξάνπια 
ζηάθηε  

 

Σξηαληαθπιιηά 
ζηάθηε  

 

Μόιηο νη βιαζηνί απνθηήζνπλ 
κήθνο 10-15 εθαη. θαη 
επαλάιεςε αλάινγα κε ηελ 
έληαζε ηεο πξνζβνιήο. 

 

        
       Μέγηζηνο Αξηζκόο Εθαξκνγώλ: 4 ζε όιεο ηηο θαιιηέξγεηεο  
 

Παξαηεξήζεηο : 
-Σν εύξνο ηεο δόζεο είλαη αλάινγν κε ηελ έληαζε ηεο πξνζβνιήο θαη ην ζηάδην 
αλάπηπμεο ηνπ θπηνύ. 
-Οη εθαξκνγέο είλαη πξνιεπηηθέο θαη γίλνληαη εθόζνλ νη ζπλζήθεο επλννύλ ηελ αλάπηπμε 
ησλ αζζελεηώλ. 
-Σν ζεηάθη έρεη κέηξηα δξάζε θαηά ησλ αθάξεσλ. 
-Σν ζεηάθη δελ δξα ζε ζεξκνθξαζία κηθξόηεξε ησλ 18 °C. Δξα θαιύηεξα ζε ζεξκνθξαζία 
κεγαιύηεξε ησλ 20 °C. 
 
Τειεπηαία Επέκβαζε πξηλ ηε ζπγθνκηδή: 5 εκέξεο 

ΘΕΙΑΦΙ 



Φπηνηνμηθόηεηα:  Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη κέζα ζε 4 εβδνκάδεο από ηελ εθαξκνγή 

πνιηνύ πξνθαιεί θπηνηνμηθόηεηα.         

ε πςειέο ζεξκνθξαζίεο (πάλσ από 28 °C) κπνξεί λα πξνθαιέζεη εγθαύκαηα ζηα 

θπηά.           

Μπνξεί λα πξνθαιέζεη θπηνηνμηθόηεηα ζηα θνινθπλζνεηδή θαη ζε νξηζκέλεο πνηθηιίεο 

κειηάο (Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla Bianca, Commercio, Golden 

Delicious, Jonathan, Imperartore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap), 

αριαδηάο (Buona Luigia D’ Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier 

de Serres, William, Decana del Comizio).        

 

Σπλδηαζηηθόηεηα: Δελ ζπλδπάδεηαη κε νξπθηέιαηα,  κε ζθεπάζκαηα αιθαιηθήο 

αληίδξαζεο θαζώο θαη κε ζθεπάζκαηα πνπ πεξηέρνπλ captan      

 

Σήκαλζε ηνμηθόηεηαο:  Xi – Εξεζηζηηθό         

 

Φξάζεηο θηλδύλνπ: 

  R 38 Εξεζίδεη ην δέξκα         

 
Φξάζεηο αζθάιεηαο 
 

  S1/2 Φπιάμηε ην θιεηδσκέλν θαη καθξηά από παηδηά      

  S13 Φπιάμηε ην καθξηά από ηξόθηκα, πνηά θαη δσνηξνθέο     

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

  S36/37 Φνξάηε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία θαη γάληηα      

  S46      ε πεξίπησζε θαηάπνζεο δεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή ζπκβνπιή θαη δείμηε απηό ην 

δνρείν ή ηελ εηηθέηα         

 

 «Γηα λα απνθύγεηε θηλδύλνπο γηα ηελ αλζξώπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ, 

αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ρξήζεο.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΙΑΦΙ 



Πξώηεο βνήζεηεο – Αληίδνην 

ε πεξίπησζε επαθήο κε ην δέξκα αθαηξέζηε όιν ην κνιπζκέλν ξνπρηζκό θαη 

πιπζείηε ακέζσο κε άθζνλν λεξό θαη ζαπνύλη.        

ε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα μεπιύλεηε ηα ακέζσο κε άθζνλν λεξό γηα 20 ιεπηά 

θαη δεηείζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή.         

ε πεξίπησζε θαηάπνζεο, δεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή ζπκβνπιή θαη δείμηε απηό ην θνπηί 

ή ηελ εηηθέηα. Πηείηε 2 πνηήξηα λεξό θαη πξνθαιέζηε εκεηό κε εξεζηζκό ηνπ θάξπγγα κε 

κε αηρκεξό αληηθείκελν. Μελ ρνξεγήζεηε ηίπνηα από ην ζηόκα θαη κελ πξνθαιέζεηε 

εκεηό εάλ ν αζζελήο δελ έρεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ.         

 

Δελ ππάξρεη εηδηθό αληίδνην. Αθνινπζείζηε ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία.    

 
Τει. Κέληξνπ δειεηεξηάζεσλ: 1401 

 

Αλάθιεζε ηεο έγθξηζεο 
 
 Η έγθξηζε κπνξεί λα αλαθιεζεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή δηαπηζησζεί παξάβαζε ησλ 

πξνλνηώλ ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, ιακβαλνκέλσλ ππόςε θαη ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ 

πξνθύπηνπλ γηα ηνλ θάηνρν εγγξαθήο από ηνπο όξνπο θαηαρώξηζεο ηεο δξαζηηθήο 

νπζίαο ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ πεξί Γεσξγηθώλ Φαξκάθσλ Νόκνπ ηνπ 1993 θαη 2004.   

ΘΕΙΑΦΙ 


