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ΑΓΔΗΑ ΓΗΑ ΓΗΑΘΔΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΗ ΥΡΖΖ  
 
 

Λακβάλνληαο ππφςε: 

 

 

 

ηροποποηείηαη φς αθοιούζφς ε άδεηα γηα δηάζεζε ζηελ αγορά θαη τρήζε ζηο 

θσηοπροζηαηεσηηθό προχόλ   RITMUS 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:  

 

 

 

 

2935 

03/08/2012 

31/10/2013 

L. Lambrou Agro Ltd 

 

1. L. Lambrou Agro Ltd 
2. A.N. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd 
 

Σελ αίηεζε κε αξ. 32, εκεξνκελίαο 20/12/2012 γηα ηξνπνπνίεζε άδεηαο 
θπηνπξνζηαηεπηηθνχ πξντφληνο, ζε ζρέζε κε ην δηαλνκέα,  
 
 
 
 
 

Probelte S.A 
Ctra Madrid, Km 386.6 
Poligono Industrial El Tiro 
30100 Espinardo 
Murcia - Spain 



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 250 θ.εθ. COEX- EVOH 

2 Φηάιεο 500 θ.εθ. COEX 

3 Φηάιεο 1 ιίηξν COEX - PA 

4 Γνρείν 5 ιίηξα COEX 

 

  

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.:  

  

Ritmus 2,5EC   

Γαιαθησκαηνπνηήζηκν πγξφ (EC)
  

deltamethrin 2,5 % β/ν  
βνεζεηηθέο νπζίεο : 97,21 % β/β 

Probelte S.A., Ηζπαλία 

 

Probelte S.A., Ηζπαλία  
 

deltamethrin   

98,5% w/w 
min 

Probelte S.A., Ηζπαλία  
 
 

Jiangsu Flag Chemical Industry Co, Ltd, China 
 

Probelte S.A., Ηζπαλία  
 



 

 

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:  

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

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 

Αθρόδρσα 
- Ακπγδαιηά 
- Φνπληνπθηά 
- Καξπδηά 

Αθίδεο 
(Aphis spp., Corylobium 

avellanae, Myzoxallis corylli) 
Καξπφθαςα 

(Cydia fugiglandana, Cydia 
splendana), 

Εεπδέξα 
(Zeuzera pyrina)  

30 – 50 100-140 30 – 50  
Φεθαζκφο κε ηελ εκθάληζε ησλ 

πξψησλ πξνζβνιψλ κε 
κεζνδηαζηήκαηα 7-14 εκεξψλ 

3 

Μειοεηδή* 
- Μειηά 
- Αριαδηά  

Καξπφθαςα ηεο κειηάο 
(Laspeyresia pomonella), 

Αθίδεο 
(Aphis pomi, Melanaphis 

pyraria θ.α.) 
Αλζνλφκνο 

(Anthonomus pomorum) 
Οπινθάκπε 

(Hoplocampa brevis) 
Εεπδέξα 

(Zeuzera pyrina)  
Φπιινδέηεο 

(Pandemis heparana θηι.) 
Φχιια αριαδηάο 
(Psylla pyri θ.α.) 

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

πξψησλ πξνζβνιψλ κε 
κεζνδηαζηήκαηα 7-14 εκεξψλ 

3 

Φράοσια 
(Τπαίζξνπ θαη 
Θεξκνθεπίνπ) 

Αθίδεο 
(Aphis spp.) 

πνληφπηεξα θαη άιια 
noctuidae 

(Spodoptera spp., Plusia spp.) 

30-50 50-100 15 – 50  
Φεθαζκφο κε ηελ εκθάληζε ησλ 

πξψησλ εληφκσλ-πξνζβνιψλ κε 
κεζνδηαζηήκαηα 7-14 εκεξψλ 

3 

 
 
 
 
 
 



 
 

Διηά 
 

Γάθνο 
(Bactrocera oleae) 

Μαξγαξφληα 
(Palpita unionalis) 

30-50 

100 

30 – 50  
χκθσλα κε ηηο ζπιιήςεηο ησλ 

αθκαίσλ ζηηο παγίδεο 

 
 
 
 

3 

Ππξελνηξήηεο 
(Prays oleae) 

30 
(αλζφβηα 
γελεά) 

 
50 

(θαξπφβηα 
γελεά) 

30 – 50   
ηελ έλαξμε ηεο άλζεζεο (αλζφβηα 

γελεά) θαη ακέζσο κεηά ηελ 
θαξπφδεζε (θαξπφβηα γελεά) 

Καρόηο 
Ραπαλάθη 

Αθίδεο, 
(Aphis gossypi, Myzus 

persicae) 
πνληφπηεξα θαη άιια 

noctuidae 
(Spodoptera spp., Plusia spp.) 

Άιηεο 
(Psylliodes chrysocephala) 

100 50 50 
Φεθαζκφο κε ηελ εκθάληζε ησλ 

πξψησλ εληφκσλ-πξνζβνιψλ κε 
κεζνδηαζηήκαηα 7-14 εκεξψλ 

3 

Κρεκκύδη  
θόρδο 
Φρέζθο 
θρεκκσδάθη 

Αθίδεο, 
(Myzus persicae θ.α.) 

Θξίπεο 
(Frankliniella occidentalis, 

Thrips tabaci) 

100 50 50  
Φεθαζκφο κε ηελ εκθάληζε ησλ 

πξψησλ εληφκσλ-πξνζβνιψλ κε 
κεζνδηαζηήκαηα 7-14 εκεξψλ 

3 

Πράζο 

Αθίδεο 
 (Myzus persicae θ.α.) 
πνληφπηεξα θαη άιια 

noctuidae  
(Acrolepiosis assectella, 

Spodoptera spp θ.α.) 

30-50 50-100 15-50 
Φεθαζκφο κε ηελ εκθάληζε ησλ 

πξψησλ εληφκσλ-πξνζβνιψλ κε 
κεζνδηαζηήκαηα 7-14 εκεξψλ 

3 

Σοκάηα 
Μειηηδάλα 

Αθίδεο, 
(Aphis gossypi, Myzus 

persicae θ.α.) 
πνληφπηεξα θαη άιια 

noctuidae 
(Chrysodeisis chalcites, 

Spodoptera spp., Plusia spp. 
Heliothis spp.) 

Βξσκνχζα 
(Nezara viridula) 

Θξίπεο 
(Frankliniella occidentalis) 

30-50 
50 – 100 (Τ) 
50 – 140 (Θ) 

15 – 50 (Τ) 
15 – 70 (Θ) 

Φεθαζκφο κε ηελ εκθάληζε ησλ 
πξψησλ εληφκσλ-πξνζβνιψλ κε 

κεζνδηαζηήκαηα 7-14 εκεξψλ 

Τπαίζξνπ:3 
 

Θεξκνθεπίνπ:4 

 



Αγγούρη,  
Αγγοσράθη, 
Κοιοθσζάθη 
 

Αθίδεο, 
(Aphis spp.) 

πνληφπηεξα θαη άιια 
noctuidae 

(Spodoptera spp., Plusia spp. 
Heliothis spp. θ.α.) 

30-50 
50 – 100 (Τ) 
50 – 140 (Θ) 

15 – 50 (Τ) 
15 – 70 (Θ) 

Φεθαζκφο κε ηελ εκθάληζε ησλ 
πξψησλ εληφκσλ-πξνζβνιψλ κε 

κεζνδηαζηήκαηα 7-14 εκεξψλ 

Τπαίζξνπ:3 
 

Θεξκνθεπίνπ:4 

Πεπόλη,  
Καρπούδη 
Κοιοθύζα 

Αθίδεο  
(Aphis frangulae, Aphis 

gossypii, Myzus persicae θ.α.) 
πνληφπηεξα θαη άιια 

noctuidae  
(Heliothis spp, Plusia spp, 

Spodoptera spp. θ.α.) 

30-50 50-100 15 – 50  
Φεθαζκφο κε ηελ εκθάληζε ησλ 

πξψησλ εληφκσλ-πξνζβνιψλ κε 
κεζνδηαζηήκαηα 7-14 εκεξψλ 

3 

Γισθό θαιακπόθη 

πνληφπηεξα θαη άιια 
noctuidae 

 (Agrotis spp, Heliothis spp) 
Αθίδεο  

(Aphis spp, Rhopalosiphon 
pisum θ.α.) 
Ππξαιίδα  

(Ostrinia nubalis) 

30-50 60-100 18 – 50  
Φεθαζκφο κε ηελ εκθάληζε ησλ 

πξψησλ εληφκσλ-πξνζβνιψλ κε 
κεζνδηαζηήκαηα 7-14 εκεξψλ 

3 

Αλζοθράκβες 
Κνπλνππίδη, 
Μπξφθνιν,  

 

Κεθαιφηές 

θράκβες 

Αθίδεο 
(Aphis spp, Macrosiphum 

uphorbiae,) 
πνληφπηεξα θαη άιια 

noctuidae  
(Heliothis spp, Hellula undalis, 
Mamestra brassicae, Plusia 

spp, Plutella xylostella, 
Spodoptera spp,) 

Πινπηέιια  
(Eurydema spp) 

30-50 40-100 12 – 50  
Φεθαζκφο κε ηελ εκθάληζε ησλ 

πξψησλ εληφκσλ-πξνζβνιψλ κε 
κεζνδηαζηήκαηα 7-14 εκεξψλ 

2 

παλάθη 

Αθίδεο 
(Aphis spp., Myzus persicae 

θ.α.) 
πνληφπηεξα θαη άιια 

noctuidae  
(Heliothis spp, Plusia spp, 

Spodoptera spp,) 

30-50 50-100 15 – 50  
Φεθαζκφο κε ηελ εκθάληζε ησλ 

πξψησλ εληφκσλ-πξνζβνιψλ κε 
κεζνδηαζηήκαηα 7-14 εκεξψλ 

2 

Αγθηλάρα 

Αθίδεο 
 (Aphis spp, Brachicaudus 
cardui, Myzus persicae) 
πνληφπηεξα θαη άιια 

noctuidae  
(Heliothis spp, Gortyna 
xanthenes, Plusia spp, 

Spodoptera spp) 

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

πξψησλ εληφκσλ-πξνζβνιψλ κε 
κεζνδηαζηήκαηα 7-14 εκεξψλ 

3 



 

παράγγη 

Αθίδεο 
(Aphis spp., Brachycorynella 

asparagi ) 
Κξπφθεξνο 

(Crioceris duodecempunctata)  

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

πξψησλ εληφκσλ-πξνζβνιψλ κε 
κεζνδηαζηήκαηα 7-14 εκεξψλ 

3 

Διαηοθράκβε 
 

Αθίδεο 
(Aphis spp, Brevicoryne 

brassicae, Myzus persicae 
θ.α.) 

Νoctuidae 
(Hellula phidilealis, Pieris spp, 

Plutella xylostella θ.α.) 

30-50 30-60 9-30 
Φεθαζκφο κε ηελ εκθάληζε ησλ 

πξψησλ εληφκσλ-πξνζβνιψλ κε 
κεζνδηαζηήκαηα 7-14 εκεξψλ 

3 

Ζιίαλζος 

Αθίδεο  
(Aphis spp, Aulacorthum 

solani) 
πνληφπηεξα θαη άιια 

noctuidae  
(Agrotis spp, Helicoverpa 
armigera, Homoeosoma 

nebulella, Spilosoma virginica, 
Spodoptera spp θ.α.) 

30-50 30-60 9-30 
Φεθαζκφο κε ηελ εκθάληζε ησλ 
πξψησλ εληφκσλ-πξνζβνιψλ 1 

Καπλός  

Αθίδεο  
(Myzus nicotinae) 

πνληφπηεξα θαη άιια 
noctuidae  

(Agrotis spp, Heliothis spp, 
Spodoptera spp, ) 

30-50 50-100 15 – 50  
Φεθαζκφο κε ηελ εκθάληζε ησλ 

πξψησλ εληφκσλ-πξνζβνιψλ κε 
κεζνδηαζηήκαηα 7-14 εκεξψλ 

3 

Παηάηα 

Αθίδεο 
(Aphis spp, Aulacorthum 

solani, Rhopalosiphonimus 
latysiphon θ.α.) 

Γνξπθφξνο  
(Leptinotarsa decemlineata) 

Φζνξηκέα  
(Phitorimaea operculella) 
πνληφπηεξα θαη άιια 

noctuidae  
(Heliothis spp, Plusia spp, 

Spodoptera spp) 

30-50 60-100 18-50 
Φεθαζκφο κε ηελ εκθάληζε ησλ 

πξψησλ εληφκσλ-πξνζβνιψλ κε 
κεζνδηαζηήκαηα 7-14 εκεξψλ 

3 

ηηερά 
(ηηάξη, Κξηζάξη, 
Βξψκε, ίθαιε) 

Αθίδεο  
(Diuraphis noxia, 

Metopophium dirhodum, 
Rhopalosiphum padi, 
Schizaphis graminum, 
Sitobium avenae, θ.α.) 

Βξσκνχζεο 
(Aelia spp., Eurygaster spp)  

30-50 25 – 50   7,5 – 25  
Φεθαζκφο κε ηελ εκθάληζε ησλ 

πξψησλ εληφκσλ-πξνζβνιψλ κε 
κεζνδηαζηήκαηα 7-14 εκεξψλ 

3 



 

Καιακπόθη** 
όργος 

Ππξαιίδα, (Ostrinia nubilalis), 
εδάκηα, (Sesamia spp.), 

Πξάζηλν ζθνπιήθη 
(Helicoverpa armigera) 
πνληφπηεξα θαη άιια 

noctuidae, (Spodoptera spp., 
Agrotis spp,) 

 Αθίδεο (Aphis spp, 
Rhopalosiphon pisum) 

Κνθηνζθνχιεθα 
(Agrotis spp.) 

Diabrotica virgifera 

80 60 50 
Φεθαζκφο κε ηελ εκθάληζε ησλ 

πξψησλ εληφκσλ-πξνζβνιψλ κε 
κεζνδηαζηήκαηα 7-14 εκεξψλ 

3 

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. 
** 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 

Ζιίαλζνο 60 εκέξεο 

Διαηνθξάκβε 35 εκέξεο 

Ακπγδαιηά, Φνπληνπθηά, Καξπδηά, Καιακπφθη, 
φξγνο 

30 εκέξεο 

Μεινεηδή, Διηά, Κξεκκχδη, θφξδν, Φξέζθν 
θξεκκπδάθη, Πξάζν,  Καξφην, Ραπαλάθη, 
Αλζνθξάκβεο, Κεθαισηέο θξάκβεο, Παηάηα, 
Καπλφο, ηηεξά 

7 εκέξεο 

Φξάνπια, Σνκάηα, Μειηηδάλα, Αγγνχξη, 
Αγγνπξάθη, Κνινθπζάθη,  Πεπφλη, Καξπνχδη, 
Κνινθχζα, Γιπθφ θαιακπφθη, παλάθη, Αγθηλάξα, 
παξάγγη 

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 Ritmus 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γελ ζπλδπάδεηαη κε θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα κε φμηλε ή αιθαιηθή 
αληίδξαζε 

 
 

Υn- Δπηβιαβέο, Ν-Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ 
 

R22  Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηαπφζεσο     
 

R36/38 Δξεζίδεη ηα κάηηα θαη ην δέξκα  
 

R50/53  Πνιχ ηνμηθφ γηα πδξφβηνπο νξγαληζκνχο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξφληεο     
 δπζκελείο επηπηψζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ     
 

R65 Δπηβιαβέο. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβε ζηνπο πλεχκνλεο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο. 
 

R66 Παξαηεηακέλε έθζεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη μεξφηεηα δέξκαηνο ή ζθάζηκν 
 

R67 Ζ εηζπλνή αηκψλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππλειία θαη δάιε 
   

 
 

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      
 

S23 Μελ αλαπλέεηε αέξηα 
 

S24/25 Απνθεχγεηε ηελ επαθή κε ην δέξκα θαη ηα κάηηα 
 

S29 Μελ αδεηάδεηε ην ππφινηπν ηνπ πεξηερνκέλνπ ζηελ απνρέηεπζε 
      

S36/37   Φνξάηε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία θαη γάληηα      
Οη εξγάηεο λα κελ εηζέξρνληαη ζε πεξηνρή πνπ ςεθάζηεθε κε ην ζθεχαζκα ρσξίο πξνζηαηεπηηθή 
ελδπκαζία κέρξη λα έρνπλ ζηεγλψζεη πιήξσο ηα ςεθαζκέλα θπηά 
 

S46 ε πεξίπησζε θαηάπνζεο λα κελ πξνθιεζεί εκεηφο. Εεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή ζπκβνπιή  
 θαη δείμηε απηφ ην δνρείν ή ηελ εηηθέηα 
 

S60/61 Σν πιηθφ θαη ν πεξηέθηεο ηνπ λα ζεσξεζνχλ θαηά ηε δηάζεζή ηνπο σο επηθίλδπλα 
  απφβιεηα. Απνθχγεηε ηε δηάζεζή ηνπ ζην πεξηβάιινλ. πκβνπιεπηείηε ηηο νδεγίεο /δειηίν 
  δεδνκέλσλ  αζθαιείαο 
 

Sp1      Με ξππαίλεηε ηα λεξά κε ην ζθεχαζκα ή ηε ζπζθεπαζία ηνπ  
 

Spe3  Γηα λα πξνζηαηέςεηε ηηο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο λα αθήζεηε κηαλ αςέθαζηε δψλε  
 πξνζηαζίαο 20 κέηξσλ απφ επηθαλεηαθά χδαηα θαη ε εθαξκνγή ηνπ πξντφληνο ζα πξέπεη  
 λα γίλεηαη κε αθξνθχζηα πεξηνξηζκέλεο δηαζπνξάο θαηεγνξίαο 70%.  
 

Spe3  Γηα λα πξνζηαηέςεηε κε ζηνρεπκέλα αξζξφπνδα λα αθήλεηε κίαλ αςέθαζηε δψλε  
 πξνζηαζίαο 20 κέηξσλ κέρξη κε γεσξγηθή γε θαη ρξεζηκνπνηείζηε αθξνθχζηα  
 πεξηνξηζκέλεο δηαζπνξάο θαηεγνξίαο 70%. 
 

Spe8  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 ηηο. Μελ ρξεζηκνπνηείηε ην πξντφλ θαηά ηελ πεξίνδν πνπ νη κέιηζζεο  
 ζπιιέγνπλ  
     
 Γηα λα απνθχγεηε θηλδχλνπο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ, αθνινπζείζηε ηηο νδεγίεο 
ρξήζεο             
  



14. Πξψηεο Βνήζεηεο - Αληίδνην: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ. σλζήθες αποζήθεσζες, τροληθή ζηαζερόηεηα ηοσ θσηοπροζηαηεσηηθού προχόληος: 

 

 

 

 

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

ζσζθεσαζίας: 

 

 

 

 

 

Ε. Άιιες πιεροθορίες / σποτρεώζεης: 

 

 

 

 

 

Ζκεξνκελία:   21/12/2012  

 

                      

         (Αλδξνχια Γεσξγίνπ) 
                 Γηεπζχληξηα  
           Σκήκαηνο Γεσξγίαο 
 

 

       θξαγίδα 

Απνκαθξχλεηε ηα ιεξσκέλα ξνχρα ακέζσο θαη απνξξίςηε ηα κε αζθάιεηα.   
  
ε πεξίπησζε εηζπλνήο: Μεηαθέξεηε ηνλ αζζελή ζηνλ θαζαξφ αέξα θαη θξαηήζηε ηνλ  δεζηφ.  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.  
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. 
Κάληε πιχζε ζηνκάρνπ θαη ρνξεγείζηε ελεξγφ άλζξαθα. Μελ ρνξεγείηαη ηίπνηα απφ ην ζηφκα ζε 
άηνκα πνπ έρνπλ ράζεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ. 
 
 
Σει. Κέληξνπ δειεηεξηάζεσλ: 1401 

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.  

 
 

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

 


