
Παράρτημα 
 

Όροι έγκρισης του σκευάσματος  Ziram Granuflo με αριθμό εγγραφής  2856. 
 

21/12/2010 
 
 
Κάτοχος εγγραφής:  Spyros Stavrinides Chemicals Ltd        
 
 
Εμπορικό Όνομα:  Ziram Granuflo                               
 
 
Μορφή:    Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)                             
 
 
Εγγυημένη σύνθεση:   ziram: 76% β/β                                        
    βοηθητικές ουσίες : 21,65 % β/β                           
 
 
 
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:   
    ziram 970 g/Kg min.                        
 
 
Παρασκευαστής δραστικής ουσίας:      Taminco N.V., Βέλγιο      
 
 
Εργοστάσιο παρασκευής της δραστικής ουσίας:    Taminco N.V., Βέλγιο    
 
 
Παρασκευαστής σκευάσματος:            Taminco N.V., Βέλγιο      
 
 
∆ιανομέας:    Spyros Stavrinides Chemicals Ltd        
 
 
Στόχος για τον οποίο προορίζεται: 
Προστατευτικό μυκητοκτόνο για προληπτική εφαρμογή στις καλλιέργειες: Μηλοειδή (Μηλιά, 
Αχλαδιά) για το φουζικλάδιο και την καστανή κηλίδωση, Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά) για τον 
εξώασκο, το κορύνεο και τη φαιά σήψη.         
 
 
Τρόπος εφαρμογής:   Ψεκασμός φυλλώματος        
 

 

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μέχρι τη μέση 

με νερό και προσθέστε αναδεύοντας την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος. 

Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.      
 



    Φάσμα δράσης 
 

 
 
 
Χρόνος Ασφαλείας:  
Μηλιά, Ροδακινιά: ∆εν απαιτείται - Τελευταία εφαρμογή στο τέλος άνθησης (πτώση πετάλων)   
Αχλαδιά: 60 ημέρες 

Καλλιέργεια Στόχος 
∆όση 

Τρόπος και χρόνος εφαρμογής 
Μέγιστος αριθμός 

εφαρμογών/ 
καλλιεργητική περίοδο γρ./δεκάριο γρ./100 λ. ψεκ. 

υγρού 
Όγκος  ψεκ. 

υγρού/δεκάριο

Μηλιά 
 

Φουζικλάδιο 
(Venturia inaequalis) 

300 250-300 100-120 

Προληπτικοί ψεκασμοί στα στάδια 
BBCH 10-69 
(πράσινης κορυψής, ρόδινης κορυφής, 
έναρξης πτώσης πετάλων, πλήρους 
πτώσης πετάλων) Μέχρι 3 εφαρμογές με 

μεσοδιάστημα 7-14 
ημερών εφόσον απαιτείται. 

Αχλαδιά 

Φουζικλάδιο 
(Venturia pyrina) 
 

Καστανή κηλίδωση 
(Stemphylium 
vesicarium) 

Προληπτικοί ψεκασμοί στα στάδια 
BBCH 10-81 
(πράσινης κορυψής, λευκής κορυψής, 
πτώσης πετάλων, έναρξης ωρίμανσης 
του καρπιδίου) 

Ροδακινιά 
 

 
Εξώασκος 
(Taphrina deformans) 
 
Κορύνεο 
(Stigmina carpophila) 300 250-300 100-120 

Προληπτικοί ψεκασμοί στα στάδια 
BBCH 95-69 
(α) το φθινόπωρο κατά την πτώση των 
φύλλων  
β) τέλος χειμώνα – αρχές άνοιξης πριν 
τη διόγκωση των οφθαλμών 
γ) κατά την άνθηση 

Μέχρι 3 εφαρμογές με 
μεσοδιάστημα 7-14 

ημερών εφόσον απαιτείται. 

Φαιά σήψη 
(Monilia laxa) 

Στο στάδιο ρόδινης κορυφής, έναρξης 
πτώσης πετάλων, πλήρους πτώσης 
των πετάλων 

Ziram Granuflo 



 
Παρατηρήσεις: 
 
1. Το εύρος των δόσεων είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής και το στάδιο 
ανάπτυξης των φυτών. 
2. Όταν απαιτείται όγκος ψεκαστικού υγρού μεγαλύτερος από 100 λίτρα / δεκάριο, θα πρέπει 
να χρησιμοποιείται η μικρότερη συνιστώμενη δόση ανά 100 λιτ. νερό. 
3. Οι εφαρμογές είναι προληπτικές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των 
ασθενειών.   
 
∆ιαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου ∆ράσης: Μ3                               

Λόγω του τρόπου δράσης και του χαμηλού κινδύνου ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται η 

συνδυασμένη εφαρμογή του, ή η εναλλαγή του με τα νέα εκλεκτικά και θεραπευτικά 

μυκητοκτόνα, για διεύρυνση του φάσματος δράσης και για την αποφυγή ανάπτυξης 

ανθεκτικότητας των νέων θεραπευτικών μυκητοκτόνων.        
 
Φυτοτοξικότητα:   ∆εν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις. Μπορεί  

να  προκαλέσει  φυτοτοξικότητα  στις  ποικιλίες μηλιάς «Golden Delicious», αχλαδιάς 

«Κρυστάλλι».                                   

 
Σήμανση τοξικότητας:   Xn-Επιβλαβές, Ν-Επικίνδυνο για το περιβάλλον      
 
Φράσεις κινδύνου: 
R20         Επιβλαβές όταν εισπνέεται                    
R22 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης                       

R37          Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα.            

R41  Κίνδυνος σοβαρής βλάβης των ματιών        

R48/22     Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη   

  έκθεση σε περίπτωση κατάποσης.         

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, πίνετε ή καπνίζετε      

S36/37/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας   

 ματιών/προσώπου.          

Ziram Granuflo 



 

 «Φοράτε κατάλληλες μπότες και μάσκα με φίλτρα και προσωπίδα κατά την 

ανάμιξη/φόρτωση ή ψεκασμό»           

 «Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια 

εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό»      

S46   Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το   

 δοχείο ή την ετικέτα          

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.             

SP1  Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του      

SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη 

προστασίας 30 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για τις δενδρώδεις καλλιέργειες   
 
  «∆εν επιτρέπεται η εφαρμογή με ψεκαστήρα πλάτης»         

  «Περιέχει ziram: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση»      

  «Μην καταναλώνετε οινοπνευματώδη ποτά πριν και μετά τον ψεκασμό»     

 
   Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις 

οδηγίες χρήσης          

 
 
Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο 
Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα αμέσως, πιείτε άφθονο νερό, προκαλέστε 

εμετό, εφόσον ο παθών έχει τις αισθήσεις του. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε 

αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.            

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον  

ήρεμο. Εάν υπάρχει δυσκολία στην αναπνοή χορηγήστε οξυγόνο. Καλέστε γιατρό.   

Σε   περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό 

υγρό ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. 

Εάν ο ερεθισμός παραμένει ζητείστε ιατρική συμβουλή.       

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά.    

Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.          

 

 

 

Ziram Granuflo 



 

∆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) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν με 

σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία 

συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.          

 
 
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 των δραστικών ουσιών στο Παράρτημα Ι 

του περί Γεωργικών Φαρμάκων Νόμου του 1993 και 2004.   

 

Ziram Granuflo 


