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Λακβάλνληαο ππφςε: 

 

 

 

 

 

τορεγείηαη άδεηα γηα δηάζεζε ζηελ αγορά θαη τρήζε ζηο θσηοπροζηαηεσηηθό προχόλ 

  POLECI 2,5EC     κε ηα αθόιοσζα ζηοητεία: 

 

Α) Γεληθά ζηοητεία άδεηας 

 

1. Αξηζκφο Άδεηαο: 

 

Ζκεξνκελία ρνξήγεζεο άδεηαο:  

 

Ζκεξνκελία ιήμεο άδεηαο:  

 

2. Κάηνρνο ηεο άδεηαο:  

 

 

3. Τπεχζπλνο γηα ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά:   

(εθφζνλ είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ  

θάηνρν άδεηαο)  

 

4. Γηαλνκέαο / Γηαλνκείο:  

 

 

 

 

 

2898 

23/11/2011 

31/10/2013 

Sharda Europe B.V.B.A., Βέιγην 

A.N. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd 
 

A.N. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd 

Σελ αίηεζε κε αξ. 3335, εκεξνκελίαο 21/10/2009 γηα ρνξήγεζε άδεηαο 
θπηνπξνζηαηεπηηθνχ πξντφληνο θαη 
 
ηελ επηζηνιή ηνπ αηηεηή κε εκ. 10/10/2011 γηα ρνξήγεζε ηεο άδεηαο κε βάζε ηελ ακνηβαία 
αλαγλψξηζε ηεο αμηνιφγεζεο πνπ δηελεξγήζεθε γηα ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ηνπ ίδηνπ 
ζθεπάζκαηνο ζηελ Ηηαιία,  
 
 
 
 
 
 
 
 



Β) Σασηόηεηα ηοσ Φσηοπροζηαηεσηηθού Προχόληος 

 

1. Δκπνξηθφ Όλνκα:            

 

2. Μνξθή:  

 

3. Δγγπεκέλε ζχλζεζε ηνπ ζθεπάζκαηνο:   

 

 

4. Παξαζθεπαζηήο ζθεπάζκαηνο:  

 

 

5. Δξγνζηάζην παξαζθεπήο ηνπ ζθεπάζκαηνο:  

 

 

 

 

 

 

6. Δξγνζηάζην ζπζθεπαζίαο ηνπ ζθεπάζκαηνο:  

 

 

 

 

 

 

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

 

Α/Α Δίδνο Μέγεζνο Τιηθφ 

1 Φηάιεο 
10ml, 50ml, 100ml, 250ml, 
500ml, 1L, 3L, 5L θαη 10L  

Πιαζηηθφ ηχπνπ COEX 
(HDPE/EVOH ή HDPE/PA) κε 
θαπάθη αζθαιείαο 

 

  

 

 

 

 

 

Poleci 2,5EC   

Γαιαθησκαηνπνηήζηκν πγξφ (EC)
  

deltamethrin 2,5 % β/ν  
βνεζεηηθέο νπζίεο : 97,13 % β/β 

Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd., Ηλδία 

1. Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd., Ηλδία 
2. GUJARAT Pesticides, Ηλδία 
3. AGROLOGY Παπανηθνλφκνπ ΑΒΔΔ, ίλδνο, Θεζζαινλίθε 
4. SAFAPACK Ltd, Ζλσκέλν Βαζίιεην 
5. IRCA SERVICE SPA, Ηηαιία 
6. Laboratorios Alcotan, Ηζπαλία 
7. Chemark Kft, Οπγγαξία 

 

1. AGROLOGY Παπανηθνλφκνπ ΑΒΔΔ, ίλδνο, Θεζζαινλίθε 
- SAFAPACK Ltd, Ζλσκέλν Βαζίιεην  
- IRCA SERVICE SPA, Ηηαιία 
- Laboratorios Alcotan, Ηζπαλία 
- Chemark Kft, Οπγγαξία 
- Chemia SPA, Ηηαιία 

 



 Γ) Γραζηηθή 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) ηοητεία γηα ηε Υρήζε ηοσ Φσηοπροζηαηεσηηθού Προχόληος 

 

1. Καηεγνξία θαη Σξφπνο Γξάζεο:  

 

 

 

 

2. Πξννξίδεηαη γηα:  επαγγεικαηίεο ρξήζηεο 

 εξαζηηέρλεο ρξήζηεο 

 

3. Σξφπνο Δθαξκνγήο:  

 

4. Σξφπνο παξαζθεπήο ςεθαζηηθνχ δηαιχκαηνο:  

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

deltamethrin   

98,5% w/w 
min 

Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd., Ηλδία 
 
 

GUJARAT Pesticides, Ηλδία 
 

Ππξεζξηλνεηδέο    εληνκνθηφλν    επαθήο    θαη    ζηνκάρνπ    γηα    
ηελ αληηκεηψπηζε κπδεηηθψλ θαη καζεηηθψλ εληφκσλ. Σν   
deltamethrin   δξα   ζην   λεπξηθφ   ζχζηεκα   ησλ   εληφκσλ  θαη 
ζπγθεθξηκέλα   ζηηο   δηαχινπο   ησλ   ηφλησλ   Na   ζηηο 
πξνζπλαπηηθέο κεκβξάλεο ησλ λεπξηθψλ θπηηάξσλ 

 

Φεθαζκφο θπιιψκαηνο 

Γεκίζηε ην δνρείν ηνπ ςεθαζηηθνχ κέρξη ηε κέζε κε λεξφ θαη βάιηε ηνλ αλαδεπηήξα ζε 
ιεηηνπξγία. Πξνζζέζηε ηελ απαηηνχκελε πνζφηεηα ζθεπάζκαηνο θαη ζπκπιεξψζηε ην 
ππφινηπν λεξφ ζπλερίδνληαο ηελ αλάδεπζε. 

 



5. Φάζκα Γξάζεο 

Πεδίο Δθαρκογής Δτζρός ποσ ειέγτεηαη 

Γόζεης 

Σρόπος θαη Υρόλος εθαρκογής 
Μέγηζηος αρ. 
εθαρκογώλ / 

θαιιηεργ. περίοδο 

θ.εθ. /100 
ιίηρα υεθ. 

σγρού 

Όγθος υεθ. 
σγρού 

(ιίηρα / δεθ.) 

θ.εθ. 
ζθ./δεθ. 
κέγηζηε 

Δζπερηδοεηδή 
- Πνξηνθαιηά  
- Λεκνληά 
- Μαληαξηληά  
- Γθξέηπ-θξνχη  
- Νεξαηδηά 

Πξάζηλε αθίδα 
(Myzus persicae) 

30 – 50  

100 
 

30 – 50  

Φεθαζκφο κε ηελ εκθάληζε ησλ 
πξψησλ πξνζβνιψλ 

1 
Λεθάλην 

(Saissetia oleae) 
Μχγα ηεο Μεζνγείνπ 
(Ceratitis capitata) 

Αιεπξψδεο 
(Aleurothrixus floccosus)  

50 50 

Μειοεηδή* 
- Μειηά 
- Αριαδηά  

Καξπφθαςα ηεο κειηάο 
(Laspeyresia pomonella), 

Αθίδεο 
(Aphis pomi, Dysaphis 

plantaginea) 
Φχιια κειηάο 
(Psylla mali) 
Αλζνλφκνο 

(Anthonomus pomorum,  
A. spilotus) 
Μεινιφλζε 

(Melolontha melolontha) 
Κεθηδφκπγεο 

(Dasineura mali) 
Θξίπεο 

(Thrips spp.) 

30 – 50* 

100-140 

30 – 50  

Φεθαζκφο κε ηελ εκθάληζε ησλ 
πξψησλ πξνζβνιψλ κε 

κεζνδηαζηήκαηα 14 εκεξψλ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Φπιινδέηεο 
(Adoxophyes orana, 

Archips rosanus) 
35 35 – 50  

Φχιια αριαδηάο 
(Psylla pyri) 

50 (75) 

100 

50 

Φψξα αλ Ενζέ 
(Quadraspidiotus periciosus) 

 
50 – 75 50 – 75 

Καινθαηξηλνί ςεθαζκνί θαηά θηλεηψλ 
κνξθψλ 

 



Πσρελόθαρπα 
- Ρνδαθηληά  
- Νεθηαξηληά  
- Βεξηθνθηά  
- Γακαζθεληά  
- Κεξαζηά  

 
Φπιινδέηεο 

(Adoxophyes orana,  
Archips rosanus), 

Αλάξζηα 
(Anarsia lineatella) 

 

35 

100-140 

35 – 50  

Φεθαζκφο κε ηελ εκθάληζε ησλ 
πξνζβνιψλ 

1 
 

Ραγνιέηηδα (κχγα θεξαζηνχ) 
(Rhagoletis cerasi) 

40 – 50  40 – 70  

Μχγα ηεο κεζνγείνπ 
(Ceratitis capitata) 

50 50 – 70  

Αθίδεο 
(Myzus persicae, Myzus 

cerasi, Hyalopterus pruni), 
Καξπφθαςα ηεο Γακαζθεληάο 

(Laspeyresia funebrana) 

30 – 50  30 – 70  

Φψξα αλ Ενζέ 
(Quadraspidiotus periciosus) 

 
50 – 75  

 
100 50 – 75 

Καινθαηξηλνί ςεθαζκνί θαηά θηλεηψλ 
κνξθψλ  

Ακπέιη ** 

Δπδεκίδα 
(Lobesia botrana) 

50 
(1ε γελεά) 

 
50 – 70  
(2ε & 3ε 

γελεά) 

100 

50 – 70  

Μφιηο εκθαληζηνχλ ηα πξψηα έληνκα 
Μεζνδηάζηεκα εθαξκνγψλ  14 κέξεο 3 

Κνρπιίδα 
(Clysia ambiguella) 

50 – 70  50 – 70  

Σδηηδηθάθηα 
(Empoasca spp.) 

Ππξαιίδα 
(Sparganothis pilleriana) 

Σζηγαξνιφγνο 
(Byctiscus betulae) 

Κνθηνζθνχιεθα 
(Agrotis spp.) 

50  50 

Φράοσια 
(Τπαίζξνπ θαη 
Θεξκνθεπίνπ) 

Αθίδεο 
(Aphis spp.) 

50 50-100 25 – 50  
Φεθαζκφο κε ηελ εκθάληζε ησλ 

πξψησλ εληφκσλ-πξνζβνιψλ κε 
κεζνδηαζηήκαηα 14 εκεξψλ 

3 



Διηά 
 

Γάθνο 
(Bactrocera oleae) 

50 

100-140 

50 – 70  
χκθσλα κε ηηο ζπιιήςεηο ησλ 
αθκαίσλ ζηηο παγίδεο 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Λεθάλην 
(Saissetia oleae)  

Θξίπεο (Thrips spp.) 
50 50 – 70  

Με ηελ εκθάληζε ησλ πξψησλ 
πξνζβνιψλ 

Βακβαθάδα (Euphyllura spp.) 30 – 50  50 – 70  

Ππξελνηξήηεο 
(Prays oleae) 

30 
(αλζφβηα 
γελεά) 

 
50 

(θαξπφβηα 
γελεά) 

30 – 70   
ηελ έλαξμε ηεο άλζεζεο (αλζφβηα 

γελεά) θαη ακέζσο κεηά ηελ 
θαξπφδεζε (θαξπφβηα γελεά) 

Κρεκκύδη  
Πράζο  
Καρόηο 

Αθίδεο, 
(Aphis spp.) 

Θξίπαο 
(Thrips tabaci) 

Αιεπξψδεο 
(Bemisia tabaci) 
Κνθηνζθνχιεθα 

(Agrotis spp.) 

- 40-50 30 – 50  
Φεθαζκφο κε ηελ εκθάληζε ησλ 
πξνζβνιψλ κε κεζνδηαζηήκαηα 14 
εκεξψλ 

2 
 

οιαλώδε 
 
Τπαίζξνπ (Τ): 
- Σνκάηα  
- Πηπεξηά  
- Μειηηδάλα  
 
Θεξκνθεπίνπ (Θ): 
- Πηπεξηά  

Πξάζηλν ζθνπιήθη 
(Helicoverpa armigera), 

πνληφπηεξα 
(Spodoptera spp.), 

Γνξπθφξνο 
(Leptinotarsa decemlineata), 

Αθίδεο 
(Myzus persicae, Aphis 

gossypii, Anuraphis cardui, 
Hyperomyzus lactucae) 

50 
60 – 100 (Τ) 
60 – 140 (Θ) 

30 – 50 (Τ) 
30 – 70 (Θ) 

Φεθαζκφο κε ηελ εκθάληζε ησλ 
πξνζβνιψλ κε κεζνδηαζηήκαηα 7 
εκεξψλ 

Τπαίζξνπ:3 
 

Θεξκνθεπίνπ:4 Βξσκνχζα 
(Nezara viridula) 

30 
60 – 100 (Τ) 
60 – 140 (Θ) 

18 – 30 (Τ) 
18 – 42 (Θ) 

Αιεπξψδεο 
(Trialeurodes vaporariorum) 

70 (Θ) 60 – 140 (Θ) 42 – 70 (Θ) 

Κνθηνζθνχιεθα 
(Agrotis spp.) 

- 60 – 100 (Τ) 30 – 50 (Τ) 



οιαλώδε 
Θεξκνθεπίνπ (Θ): 
-Σνκάηα  
-Μειηηδάλα  

Πξάζηλν ζθνπιήθη 

(Helicoverpa armigera), 

πνληφπηεξα 

(Spodoptera spp.), 

Γνξπθφξνο 

(Leptinotarsa decemlineata), 

Αθίδεο (Myzus persicae, 

Aphis gossypii, Anuraphis 

cardui, Hyperomyzus lactucae) 

50 60-100 (Θ) 30 – 50 (Θ) 
Φεθαζκφο κε ηελ εκθάληζε ησλ 

πξψησλ πξνζβνιψλ κε 
κεζνδηαζηήκαηα 7 εκεξψλ 

4 

Βξσκνχζα 
(Nezara viridula) 

7,5 60-140 (Θ) 18 – 42 (Θ) 

Αγγούρη  

 Τπαίζξνπ θαη 

Θεξκνθεπίνπ 

 

Πξάζηλν ζθνπιήθη 
(Helicoverpa armigera), 

πνληφπηεξα 
(Spodoptera spp.), 

Αθίδεο 
(Aphis spp.,  

Hyperomyzus lactucae) 

50 
60 – 100 (Τ) 
60 – 140 (Θ) 

30 – 50 (Τ) 
30 – 70 (Θ) Φεθαζκφο κε ηελ εκθάληζε ησλ 

πξψησλ πξνζβνιψλ κε 
κεζνδηαζηήκαηα 7 εκεξψλ 

3 

Κνθηνζθνχιεθα 
(Agrotis spp.) 

- 60 – 100 (Τ) 30 – 50 (Τ) 

Κρακπί (εθηφο   

  απφ ην θηλέδηθν) 

Πηεξίδα 
(Pieris spp.), 
Μακέζηξα 

(Mamestra brassicae), 
Πινχδηα 

(Plusia gamma), 
Πξάζηλν ζθνπιήθη 

(Helicoverpa armigera), 
πνληφπηεξα 

(Spodoptera littoralis), 
Αθίδεο 

(Myzus persicae, Brevicoryne 
brassicae), 

Κνθηνζθνχιεθα 
(Agrotis spp.) 

- 50 30 – 50  
Φεθαζκφο κε ηελ εκθάληζε ησλ 

πξψησλ πξνζβνιψλ κε 
κεζνδηαζηήκαηα 14 εκεξψλ 

2 

Πινπηέιια 
(Plutella xylostella) 

- 50 50 



Μαρούιη 

(Τπαίζξνπ) 

Πξάζηλν ζθνπιήθη 
(Helicoverpa armigera), 

πνληφπηεξα 
(Spodoptera exiqua), 

Άιηεο 
(Chrysodeixis chalcites), 

Αθίδεο 
(Hyperomyzus lactucae, 

Aphis spp., Nasonovia ribis-
nigri) 

50 

50-100 

25 – 50  
Φεθαζκφο κε ηελ εκθάληζε ησλ 

πξψησλ πξνζβνιψλ κε 
κεζνδηαζηήκαηα 7 εκεξψλ 

3 

Κνθηνζθνχιεθα  
(Agrotis spp.) 

- 30 – 50  

παλάθη 

Αθίδεο 
(Aphis spp.), 
πνληφπηεξα 

(Spodoptera exigua), 
Μακέζηξα 

(Mamestra spp.), 
Άιηεο 

(Chrysodeixis chalcites) 

50 

70 35 

Φεθαζκφο κε ηελ εκθάληζε ησλ 
πξψησλ πξνζβνιψλ κε 

κεζνδηαζηήκαηα 14 εκεξψλ 

2 

Κνθηνζθνχιεθα  
(Agrotis spp.) 

- 

έιηλο  
Ρόθα 

Αθίδεο 
(Aphis spp.), 
πνληφπηεξα 

(Spodoptera exigua), 
Μακέζηξα 

(Mamestra spp.), 
Άιηεο 

(Chrysodeixis chalcites) 

50 
70 

35 
2 

Κνθηνζθνχιεθα 
(Agrotis spp.) 

- 30 – 50 

Φσταλζή 
- Φαζφιηα 
- Κνπθηά 

Πξάζηλν ζθνπιήθη 
(Helicoverpa armigera), 

Αθίδεο 
(Myzus persicae, Aphis spp.) 

Κνθηνζθνχιεθα 
(Agrotis spp.) 

- 60 25 – 30  2 

Καπλός 

Αθίδεο 
Θξίπαο (Thrips tabaci) 

Κνθηνζθνχιεθα (Agrotis spp.) 
Δπίηξημ (Epitrix spp.) 

- 50-100 30 – 50  
Φεθαζκφο κε ηελ εκθάληζε ησλ 

πξψησλ πξνζβνιψλ κε 
κεζνδηαζηήκαηα 7 εκεξψλ 

3 



Μπηδέιη 

Αθίδα ησλ κπηδειηψλ 
(Acyrthosiphon pisum, 
ηηφλα (Sitona spp.) 

- 

100 

25 

Φεθαζκφο κε ηελ εκθάληζε ησλ 
πξψησλ πξνζβνιψλ κε 

κεζνδηαζηήκαηα 14 εκεξψλ 
2 

Κάκπηα ησλ κπηδειηψλ 
(Laspeyresia spp), 

Θξίπαο 
(Thrips angusticeps), 

Κνθηνζθνχιεθα 
(Agrotis spp.) 

- 30 – 50  

Αγθηλάρα 

Καζζίδα 
(Cassida spp.) 

- 

100 

50 
Φεθαζκφο κε ηελ εκθάληζε ησλ 

πξψησλ πξνζβνιψλ κε 
κεζνδηαζηήκαηα 7 εκεξψλ 

3 Πξνληέληα 

(Spodoptera litura), 

Αθίδεο 
- 30 – 50  

Παηάηα 

Γνξπθφξνο 
(Leptinotarsa decemlineata) 

- 

60 

50 
Φεθαζκφο κε ηελ εκθάληζε ησλ 

πξψησλ πξνζβνιψλ κε 
κεζνδηαζηήκαηα 14 εκεξψλ 

3 
πνληφπηεξα 

(Spodoptera littoralis) 
- 30 – 50 

Εαταρόηεσηια  

Αθίδεο 
(Aphis fabae, Myzus persicae), 

Μχγα ησλ ηεχηισλ 
(Pegomya spp.), 

Άιηεο 
(Chaetocnema tibialis), 

πνληφπηεξα 
(Spodoptera spp.), 
Κνθηνζθνχιεθα 

(Agrotis spp.) 
Κιενλφο 

(Cleonus mendicus) 

- 

50 

30 – 50  
Φεθαζκφο κε ηελ εκθάληζε ησλ 
πξψησλ πξνζβνιψλ  1 

Καζζίδα 
(Cassida nebulosa) 

- 50 

ηηερά 
(ηηάξη, Κξηζάξη) 

Αθίδεο 
(Rhopalosiphum padi,  

Sitobion avenae), 
Κνθηνζθνχιεθα 

(Agrotis spp.) 

- 20 – 40   25 – 30  
Φεθαζκφο κε ηελ εκθάληζε ησλ 

πξψησλ πξνζβνιψλ κε 
κεζνδηαζηήκαηα  14-21 εκεξψλ 

 
 

2 



Καιακπόθη*** 

Ππξαιίδα 
(Ostrinia nubilalis), 

εδάκηα 
(Sesamia nonagrioides), 

Πξάζηλν ζθνπιήθη 
(Helicoverpa armigera), 

πνληφπηεξα 
(Spodoptera spp.), 

Αθίδεο 
(Rhopalosiphum padi, Sitobion 

avenae), 
Κνθηνζθνχιεθα 

(Agrotis spp.) 

- 

60 

30 – 50   
Φεθαζκφο κε ηελ εκθάληζε ησλ 

πξψησλ πξνζβνιψλ κε 
κεζνδηαζηήκαηα 14-21 εκεξψλ 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Diabrotica virgifera - 50  

παράγγη 

Πξνληέληα 
(Spodoptera spp.) 

Αθίδεο 
Θξίπαο 

(Thrips tabaci) 

- 100 30 – 50 
Φεθαζκφο κε ηελ εκθάληζε ησλ 

πξψησλ πξνζβνιψλ κε 
κεζνδηαζηήκαηα 7 εκεξψλ 

 
 

3 

Μαληηάρηα Γίπηεξα 30 – 50 100 30 – 50 
Φεθαζκφο κε ηελ εκθάληζε ησλ 

πξψησλ πξνζβνιψλ 

 
1 

Μεδηθή 

Αθίδεο 
Άπην 

(Apion pisi) 
Φπηνλφκνο (Hypera spp) 

- 40 25 
Φεθαζκφο κε ηελ εκθάληζε ησλ 

πξψησλ πξνζβνιψλ κε 
κεζνδηαζηήκαηα 14 εκεξψλ 

2 

Βακβάθη 

Ρφδηλν ζθνπιήθη, 
(Pectinophora gossypiella), 

Πξάζηλν ζθνπιήθη 
(Helicoverpa armigera) 

 

30-50 

50 – 70 

Φεθαζκφο κε ηελ εκθάληζε ησλ 
πξψησλ πξνζβνιψλ κε 

κεζνδηαζηήκαηα 14 εκεξψλ 
2 

Αιεπξψδεο, (Bemisia tabaci), 
Σδηηδηθάθηα (Empoasca spp.) 

 50 

πνληφπηεξα 
(Spodoptera spp.), 

Αθίδα, 
(Aphis gosypii), 

Κνθηνζθνχιεθα (Agrotis spp.) 

 30 – 50 



 
 
 
όγηα 

Άιηεο 
(Chaetocnema tibialis), 

Κνθηνζθνχιεθα 
(Agrotis spp.) 

Νεδάξα 
(Nezara viridula) 

 
40 

 
 

30 
 

 

Φεθαζκφο κε ηελ εκθάληζε ησλ 
πξψησλ πξνζβνιψλ κε 

κεζνδηαζηήκαηα 14 εκεξψλ 
2 

Αθίδεο  50 

Διαηοθράκβε 

Αθίδεο 
Λεπηδφπηεξα 

(Meligetes aenes, Psylliodes 
chrysocephala & Phyllotreta 

nemorun) 
Άιηεο 

(Chaetocnema tibialis) 

 20  - 40 20 - 30 
Φεθαζκφο κε ηελ εκθάληζε ησλ 

πξψησλ πξνζβνιψλ κε 
κεζνδηαζηήκαηα 15 εκεξψλ 

4 

Καιιφπηζηηθά 
(Τπαίζξνπ θαη 
Θεξκνθεπίνπ) 

Αθίδεο, (Myzus persicae), 
Θξίπεο, 

(Thrips tabaci) 
Αιεπξψδεο 

(Bemisia tabaci) 
Μεινιφλζε 

(Melolontha melolontha) 
Κάκπηα γαξπθάινπ 

(Cacaecimorpha pronubana) 

50 

 

25 – 50  

Φεθαζκφο κε ηελ εκθάληζε ησλ 
πξψησλ πξνζβνιψλ κε 

κεζνδηαζηήκαηα 14 εκεξψλ 
2 

Φπιινδέηεο 
(Archips spp., Adoxophyes 

spp., Pandemis spp.) 

35 17,5 – 35  

Αιεπξψδεο 
(Trialeurodes vaporariorum) 

75  50  

Παραηερήζεης:  
*ηα κεινεηδή ε δφζε ησλ 50 θ.εθ. ζθεπάζκ./100lt πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη πάληα κε ηνλ κηθξφ φγθν ςεθαζηηθνχ πγξνχ (100 lt/δεθ. ) έηζη ψζηε ε ηειηθή δφζε 
ηνπ ζθεπάζκαηνο λα  κελ  μεπεξλάεη ηα 50 θ.εθ. ζθεπάζκ. ζην δεθάξην. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ππάξρεη ππέξβαζε ηνπ Μέγηζηνπ Δπηηξεπφκελνπ Οξίνπ 
Τπνιεηκκάησλ. 
** Γελ επηηξέπεηαη ε ζπγθνκηδή ακπειφθπιισλ ζηα νπνία έρεη εθαξκνζηεί ην ζθεχαζκα.          
*** Ζ εθαξκνγή ηνπ ζην θαιακπφθη νδεγεί ζηε κείσζε ησλ επηπέδσλ ησλ κπθνηνμηλψλ, σο απνηέιεζκα ηεο επηηπρνχο αληηκεηψπηζεο ησλ εληφκσλ Ostrinia spp. 
θαη Sesamia spp. 
 



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

κεηαζπιιεθηηθέο ρξήζεηο: 

Καιιηέξγεηεο Υξφλνο Αζθάιεηαο 

Διαηνθξάκβε 35 εκέξεο 

Δζπεξηδνεηδή, Βακβάθη, 
Εαραξφηεπηια,Καιακπφθη 30 εκέξεο 

Μεδηθή, φγηα 14 εκέξεο 

Μεινεηδή, Ππξελφθαξπα,  Ακπέιη, Διηά, 
Κξεκκχδη, Πξάζν,  Καξφην, Παηάηα, Κξακπί, 
Φαζφιη, Κνπθηά., Μπηδέιη, Καπλφο, ηηεξά 

7 εκέξεο 

Φξάνπια, Σνκάηα, Μειηηδάλα, Πηπεξηά 
Αγγνχξη, Μαξνχιη, παλάθη, έιηλν, Ρφθα, 
Αγθηλάξα, παξάγγη, Μαληηάξη 

3 εκέξεο 

 

 

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

θπηνπξνζηαηεπηηθφ πξντφλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ή λα απνθιεηζηεί: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Υξνληθφ 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. ηνηρεία θπηνηνμηθφηεηαο, επαηζζεζίαο πνηθηιηψλ θαη θάζε άιιεο παξελέξγεηαο ζηα θπηά ή ηα 

πξντφληα ηνπο: 

 

Γηατείρηζε αλζεθηηθόηεηας: Οκάδα Σρόποσ Γράζες: 3Α     

•Υξήζε θαιιηεξγεηηθψλ ηερληθψλ θαη θπζηθψλ θαη βηνινγηθψλ κεζφδσλ ψζηε λα πεξηνξίδεηαη ν 

πιεζπζκφο ησλ εληφκσλ θαη λα κεηψλεηαη ν αξηζκφο ησλ εθαξκνγψλ ζηηο απνιχησο απαξαίηεηεο 

γηα απνηειεζκαηηθφ έιεγρν 

•Δθαξκνγέο κφλν φηαλ είλαη απαξαίηεην κε βάζε ηα πηζαλά πθηζηάκελα φξηα νηθνλνκηθήο δεκηάο 

•Σν ζθεχαζκα ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζηηο πξνηεηλφκελεο δφζεηο θαη κε ηξφπν ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη θαιή θαη νκνηφκνξθε θάιπςε ηεο θπιιηθήο επηθάλεηαο κε ην ςεθαζηηθφ πγξφ 

•Να απνθεχγνληαη νη δηαδνρηθέο εθαξκνγέο κε Poleci 2,5EC. Σν ζθεχαζκα λα εθαξκφδεηαη ζε 

ελαιιαγή κε εληνκνθηφλα απφ άιιε νκάδα κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν δξάζεο  

•Να δηελεξγείηαη ζπζηεκαηηθφο έιεγρνο ησλ πιεζπζκψλ ησλ ερζξψλ/ζηφρσλ κε ηε   γξήγνξε 

κέζνδν ηεο αληηθεηκελνθφξνπ πιάθαο, εηδηθφ ζχζηεκα κηθξνδνθηκήο, έηζη ψζηε λα εληνπηζζεί 

έγθαηξα ελδερφκελε αλάπηπμε αλζεθηηθφηεηαο. 

•Δάλ δηαπηζησζνχλ πεξηπηψζεηο κεησκέλεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, νη εθαξκνγέο πνπ αθνινπζνχλ 

ζα πξέπεη λα γίλνληαη κε ζθεπάζκαηα δηαθνξεηηθήο νκάδαο 

 
 

---- 

---- 

---- 

To πξντφλ δελ είλαη θπηνηνμηθφ εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο εηηθέηαο 
 
 



 

10. πλδπαζηηθφηεηα:   

 

 

11. ήκαλζε θπηνπξνζηαηεπηηθνχ πξντφληνο:  

 

12. Φξάζεηο θηλδχλνπ:  

 

 

 

 

 

 

13. Φξάζεηο αζθάιεηαο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---- 
 
 

Υn- Δπηβιαβέο, Ν-Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ 
 

R10  Δχθιεθην          
R20/22 Δπηβιαβέο φηαλ εηζπλέεηαη θαη ζε πεξίπησζε θαηαπφζεσο     
R41 Κίλδπλνο ζνβαξψλ νθζαικηθψλ βιαβψλ        
R43 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη επαηζζεηνπνίεζε ζε επαθή κε ην δέξκα     
R50/53 Πνιχ   ηνμηθφ   γηα  πδξφβηνπο   νξγαληζκνχο,   κπνξεί  λα πξνθαιέζεη καθξνρξφληεο    
δπζκελείο    επηπηψζεηο    ζην    πδάηηλν πεξηβάιινλ     
R65:  Δπηβιαβέο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβε ζηνπο πλεχκνλεο ζε πεξίπησζε  θαηάπνζεο 
   

 
 

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 
S26 ε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα πιχλεηε ακέζσο κε άθζνλν λεξφ θαη δεηήζηε 

ηαηξηθή    ζπκβνπιή 
S29 Μελ αδεηάδεηε ην ππφινηπν ηνπ πεξηερνκέλνπ ζηελ απνρέηεπζε 
S36/37/39 Φνξάηε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία, γάληηα θαη ζπζθεπή πξνζηαζίαο καηηψλ 

/ πξνζψπνπ 
S60/61 Σν πιηθφ θαη ν πεξηέθηεο ηνπ λα ζεσξεζνχλ θαηά ηε δηάζεζή ηνπο    

επηθίλδπλα απφβιεηα. Απνθεχγεηε ηελ ειεπζέξσζή ηνπ ζην πεξηβάιινλ. 
Αλαθεξζείηε ζε εηδηθέο νδεγίεο / δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο 

S62 ε πεξίπησζε θαηάπνζεο λα κελ πξνθιεζεί εκεηφο: Εεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή 
ζπκβνπιή θαη δείμηε απηφ ην δνρείν ή ηελ εηηθέηα ηνπ 

SP1 Μελ ξππαίλεηαη ην λεξφ κε ην πξντφλ ή ηε ζπζθεπαζία ηνπ. Να κελ πιέλεηε ηνλ 
εμνπιηζκφ εθαξκνγήο θνληά ζε επηθαλεηαθά χδαηα. Να απνθεπρζεί ε κφιπλζε κέζσ 
ησλ ζπζηεκάησλ απνρέηεπζεο απφ ηηο αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο θαη ηνπο δξφκνπο. 

SPe3 Γηα λα πξνζηαηέςεηε ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο λα αθήζεηε κηαλ αςέθαζηε δψλε 
πξνζηαζίαο 30 κέηρφλ απφ ηα επηθαλεηαθά χδαηα γηα ηηο δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο, 20 
κέηρφλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα ακπειηνχ θαη 10 κέηρφλ γηα ηηο ινηπέο θαιιηέξγεηεο ζηνλ 
αγξφ 

SPe3 Γηα λα πξνζηαηέςεηε κε ζηνρεπφκελα αξζξφπνδα λα αθήζεηε κηαλ αςέθαζηε δψλε 
πξνζηαζίαο 10 κέηρφλ απφ ηε κε γεσξγηθή γε. 

Spa1 Δπηθίλδπλν γηα ηηο κέιηζζεο. Γηα λα πξνζηαηέςεηε ηηο κέιηζζεο θαη άιια έληνκα 
επηθνλίαζεο κελ ρξεζηκνπνηείηε ην πξντφλ ζε θαιιηέξγεηεο θαηά ηελ αλζνθνξία ή θαηά 
ηελ πεξίνδν αλζνθνξίαο δηδαλίσλ Απνκαθξχλεηε ή/θαη θαηαζηξέςηε ηα δηδάληα πξηλ 
ηελ αλζνθνξία ηνπο. Μελ ρξεζηκνπνηείηε ην πξντφλ θαηά ηελ πεξίνδν πνπ νη κέιηζζεο 
ζπιιέγνπλ γχξε.  
Μεηά ηελ εθαξκνγή νη κέιηζζεο πξέπεη λα παξακέλνπλ ζηηο θπςέιεο ηνπο γηα κία 
κέξα, εμαζθαιίδνληαο ηξνθή θαη λεξφ εληφο ηεο θπςέιεο ή λα απνκαθξπλζνχλ νη 
θπςέιεο.  

 
 
 



 

14. Πξψηεο Βνήζεηεο - Αληίδνην: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ. σλζήθες αποζήθεσζες, τροληθή ζηαζερόηεηα ηοσ θσηοπροζηαηεσηηθού προχόληος: 

 

 

 

 

 

Σ. Οδεγίες γηα ηελ αζθαιή απόζσρζε ηοσ θσηοπροζηαηεσηηθού προχόληος θαη ηες 

ζσζθεσαζίας: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απνκαθξχλεηε ηα ιεξσκέλα ξνχρα ακέζσο θαη απνξξίςηε ηα κε αζθάιεηα.   
  
ε πεξίπησζε εηζπλνήο: Μεηαθέξεηε ηνλ αζζελή ζηνλ θαζαξφ αέξα θαη θξαηήζηε ηνλ  
μαπισκέλν.  Δάλ ηα ζπκπηψκαηα  δηαξθνχλ θαιέζηε γηαηξφ.      
ε πεξίπησζε επαθήο κε ην δέξκα: Βγάιηε ακέζσο φια ηα κνιπζκέλα ξνχρα. Πιπζείηε ακέζσο 
κε ζαπνχλη θαη πνιχ λεξφ. Μεηά απφ επαθή κε ην δέξκα απιψζηε θξέκα βηηακίλεο Δ ή απιφ 
γαιάθησκα. Αλ δηαξθνχλ ηα ζπκπηψκαηα ή ππάξρεη θάπνηα ακθηβνιία, ζπκβνπιεπηείηε γηαηξφ.  
ε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα: Ξεπιχληε ηα ακέζσο πνιχ θαιά κε άθζνλν θαη δεηήζηε ηαηξηθή 
ζπκβνπιή.             
ε πεξίπησζε θαηάπνζεο: Μελ πξνθαιείηε εκεηφ. Ξεπιχλεηε ην ζηφκα κε λεξφ. Κξαηήζηε ζε 
εξεκία. Καιέζηε ακέζσο γηαηξφ. 
 
Πιεξνθνξίεο γηα ην γηαηξφ : 
Θεξαπεπηηθά κέηξα: Δπηηφπηνο ρεηξηζκφο: ζπκπησκαηηθή θαη ππνζηεξηθηηθή ζεξαπεία. Μεηά απφ 
επαθή κε ηα κάηηα ελζηάιαμε ηνπηθά αλαηζζεηηθψλ ζηαγφλσλ π.ρ. 1% Amethocaine 
Hydrochloride. Υνξεγήζηε αλαιγεηηθά εάλ ρξεηαζηεί.      
  
Γελ σπάρτεη αληίδοηο.          
  
Αληηκεηψπηζε ζπαζκψλ: Υνξεγήζηε diazepam: γηα ελήιηθεο 5-10 mg ελδνθιεβίσο φζν ρξεηάδεηαη 
ψζηε λα απνθαηαζηαζεί πιήξσο ε εξεκία ,γηα παηδηά 2,5 κg ελδνθιεβίσο   
Αληελδείμεηο: αηξνπίλε θαη παξάγσγα αδξελαιίλεο.       
  
Σει. Κέληξνπ δειεηεξηάζεσλ: 112 ή 199 

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

 
 
 

Σα πιηθά ζπζθεπαζίαο μεπιέλνληαη ππφ πίεζε ή γίλεηαη ηξηπιφ μέπιπκα κε θαηάιιειν κεραληζκφ 
(ηα λεξά ηνπ μεπιχκαηνο ηα ξίρλνπκε ζην ςεθαζηηθφ πγξφ) θαη ζηε ζπλέρεηα αθνχ θαηαζηξαθνχλ 
κε ηξχπεκα ή ζρίζηκν, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο κε πεξαηηέξσ ρξήζεο, ελαπνηίζεληαη ζε εηδηθά 
ζεκεία ζπιινγήο γηα αλαθχθισζε ή αλάθηεζε ελέξγεηαο. Σν ζθεχαζκα θαηαζηξέθεηαη ζε εηδηθνχο 
πςηθακίλνπο 

 
 



 

Ε. Άιιες πιεροθορίες / σποτρεώζεης: 

 

 

 

 

 

 

Ζκεξνκελία:   21/03/2012  

 

 

 

 

 

                      

         (Αλδξνχια Γεσξγίνπ) 
                 Γηεπζχληξηα  
           Σκήκαηνο Γεσξγίαο 
 

 

       θξαγίδα 

 

 

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

 


