ΚΤΠΡΗΑΚΖ

ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Ο ΠΔΡΗ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2011
(Ν 141(I)/2011)
ΑΓΔΗΑ ΓΗΑ ΓΗΑΘΔΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΗ ΥΡΖΖ
Λακβάλνληαο ππφςε:
Σελ επηζηνιή ηνπ αηηεηή κε εκ. 06/04/2012 γηα ρνξήγεζε νξηζηηθήο άδεηαο κε βάζε ηελ
ακνηβαία αλαγλψξηζε ηεο αμηνιφγεζεο πνπ δηελεξγήζεθε γηα ρνξήγεζε νξηζηηθήο άδεηαο
ηνπ ίδηνπ ζθεπάζκαηνο ζηελ Διιάδα,
ηροποποιείηαι φς ακολούθφς η άδεια για διάθεζη ζηην αγορά και τρήζη ηοσ
θσηοπροζηαηεσηικού προχόνηος REGLONE

:

Α) Γενικά ζηοιτεία άδειας
1. Αξηζκφο Άδεηαο:

107

Ζκεξνκελία ρνξήγεζεο άδεηαο:

23/02/2009

Ζκεξνκελία ιήμεο άδεηαο:

23/02/2014

2. Κάηνρνο ηεο άδεηαο:

Syngenta Hellas AEBE

3. Τπεχζπλνο γηα ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά:

πλεξγαηηθή Κεληξηθή Σξάπεδα Ληδ

(εθφζνλ είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ
θάηνρν άδεηαο)
4. Γηαλνκέαο / Γηαλνκείο:

πλεξγαηηθή Κεληξηθή Σξάπεδα Ληδ

Β) Σασηόηηηα ηοσ Φσηοπροζηαηεσηικού Προχόνηος
1. Δκπνξηθφ Όλνκα:

Reglone

2. Μνξθή:

Ππθλφ δηάιπκα (SL)

3. Δγγπεκέλε ζχλζεζε ηνπ ζθεπάζκαηνο:

Diquat: 20% β/ν (ππφ κνξθή diquat dibromide
37,4% β/ν)
Βνεζεηηθέο νπζίεο: 66,4% β/β

4. Παξαζθεπαζηήο ζθεπάζκαηνο:

Syngenta Ltd, Αγγιία

5. Δξγνζηάζην παξαζθεπήο ηνπ ζθεπάζκαηνο:

Syngenta Chemicals BV, Βέιγην

6. Δξγνζηάζην ζπζθεπαζίαο ηνπ ζθεπάζκαηνο:

1. Syngenta Chemicals BV, Βέιγην
2. Syngenta Hellas AEBE

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

Α/Α

Δίδνο

Μέγεζνο

1

Φηάιεο

500 θ.εθ. θαη 1 ιίηξνπ

2

Γνρεία

3, 5 θαη 10 ιίηξσλ

Τιηθφ
ΡΔΣ θαη ΖDΡΔ
(πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο)
ΡΔΣ θαη ΖDΡΔ
(πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο)

Γ) Γραζηική οσζία
1. Κνηλή Ολνκαζία:

diquat

2. Πεξηεθηηθφηεηα ηεο ηερληθά θαζαξήο δξαζηηθήο νπζίαο ζε θαζαξή δξαζηηθή νπζία:
3. Παξαζθεπαζηήο ηεο δ.ν.:

Syngenta Ltd, Αγγιία

4. Δξγνζηάζην παξαζθεπήο ηεο δ.ν.:

Syngenta Ltd, Αγγιία

95%
(β/β)

Γ) ηοιτεία για ηη Υρήζη ηοσ Φσηοπροζηαηεσηικού Προχόνηος
1. Καηεγνξία θαη Σξφπνο Γξάζεο:

Με εθιεθηηθφ κεηαθπηξσηηθφ δηδαληνθηφλν επαθήο (κε
δηαζπζηεκαηηθφ) γηα ηελ θαηαπνιέκεζε κεγάινπ εχξνπο
δηδαλίσλ, ηδηαίηεξα πιαηχθπιισλ.
Υξεζηκνπνηείηαη θαη ζαλ απνθπιισηηθφ ζε ζπγθεθξηκέλεο
θαιιηέξγεηεο κε ζθνπφ λα δηεπθνιπλζεί ε ζπγθνκηδή.

2. Πξννξίδεηαη γηα: επαγγεικαηίεο ρξήζηεο

√

εξαζηηέρλεο ρξήζηεο
3. Σξφπνο Δθαξκνγήο:
Καζνιηθφο νκνηφκνξθνο ςεθαζκφο ηνπ θπιιψκαηνο ησλ δηδαλίσλ κε ςεθαζηηθφ πςεινχ φγθνπ
κε ρακειή πίεζε. Φεθαζηηθφ πγξφ 30-50 ιίηξα ην δεθάξην.
Με ρεηξνθίλεην ςεθαζηήξα ν φγθνο ηνπ λεξνχ λα είλαη ην ιηγφηεξν 20 ιίηξα ην δεθάξην.
Μπεθ ηχπνπ ζθνχπαο.
Ζ πίεζε ςεθαζκνχ κέρξη 1 αηκφζθαηξα.
4. Σξφπνο παξαζθεπήο ςεθαζηηθνχ δηαιχκαηνο:
Γεκίδεηε ην ςεθαζηηθφ δνρείν κε ηε κηζή πνζφηεηα λεξνχ. Πξνζζέζηε ηελ απαηηνχκελε δφζε
ζθεπάζκαηνο θαη ζπκπιεξψζηε κε ην ππφινηπν λεξφ ππφ ζπλερή αλάδεπζε. Σν ςεθαζηηθφ
δηάιπκα πξέπεη λα αλαδεπηεί θαιά πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ςεθαζκνχ.

5. Φάζκα Γξάζεο

Πεδίο
Δθαρμογής

Ειζάνιο ποσ
ελέγτεηαι

Γόζεις
Όγκος υεκ.
κ.εκ
σγρού
ζκ./δεκ.
(λίηρα / δεκ.)

Σρόπος και Υρόνος εθαρμογής

Μέγιζηος αρ.
εθαρμογών /
καλλιεργ. περίοδο

Δζπεριδοειδή
Πνξηνθαιηά
Μαληαξηληά
Λεκνληά
Γθξέηπ Φξνχη
Ληκεηηία
Φξάπα
Πσρηνόκαρπα:
Ρνδαθηληά
Βεξπθνθηά
Κεξαζηά
Βπζζηληά
Γακαζθεληά
Μηλοειδή:
Μειηά
Αριαδηά
Κπδσληά
Ακρόδρσα:
Ακπγδαιηά
Φνπληνπθηά
Φηζηηθηά
Καζηαληά
Καξπδηά

Πιαηχθπιια δηδάληα

330-500

30-50

Γηαιχζηε 1 ιίηξν πξντφλ ζε 100-200
ιίηξα θαζαξφ λεξφ αλάινγα κε ην
ρξεζηκνπνηνχκελν ςεθαζηηθφ γηα κηα
θαιή δηαβξνρή ησλ δηδαλίσλ ζε 2-3
δεθάξηα.

1

Με ην δηάιπκα απηφ, ςεθάζηε ηα
δηδάληα πξνζέρνληαο λα κελ βξέρεηαη
ην θχιισκα ησλ δέλδξσλ

Διηέο
(ειαηνπνηήζηκεο)
Ακπέιη
Σξηθχιιη

Cuscuta sp.

200-250

30-50

Φέθαζκα ησλ θειίδσλ πξνζβνιήο
θαη κηαο πεξηκεηξηθήο δψλεο
αζθαιείαο. Δάλ ε πξνζβνιή είλαη
εθηεηακέλε ςεθάζηε κεηά ηελ θνπή.

1

Γόζεις
Πεδίο Δθαρμογής

Δτθρός ποσ
ελέγτεηαι

Μεδηθή

Cuscuta sp.

Παηάηα

Απνμήξαλζε
ζηειερψλ πξηλ
ηελ ζπγθνκηδή

Μεδηθή γηα
ζπνξνπαξαγσγή

Απνμήξαλζε
ζηειερψλ πξηλ
ηελ ζπγθνκηδή

κ.εκ
ζκ./δεκ.

Όγκος υεκ.
σγρού
(λίηρα / δεκ.)

Σρόπος και Υρόνος εθαρμογής

30-50

Φέθαζκα ησλ θειίδσλ πξνζβνιήο
θαη κηαο πεξηκεηξηθήο δψλεο
αζθαιείαο. Δάλ ε πξνζβνιή είλαη
εθηεηακέλε ςεθάζηε κεηά ηελ θνπή.

400

30-50

Φεθαζκφο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο
ζπγθνκηδήο. Βεβαησζείηε πξηλ ην
ςεθαζκφ φηη ην έδαθνο γχξσ απφ
ηνπο θνλδχινπο είλαη πγξφ. Μελ
ςεθάδεηε φηαλ ππάξρεη μεξαζία.

300-350

30-50

Φεθαζκφο 2-6 εκέξεο πξηλ ηε
ζπγθνκηδή ηνπ ζπφξνπ.

200-250

Μέγιζηος αρ.
εθαρμογών /
καλλιεργ. περίοδο

1

Παραηηρήζεις
1. Ζ ζπληζηψκελε δφζε είλαη αλάινγε ηνπ ζηαδίνπ αλάπηπμεο ησλ δηδαλίσλ. Ζ κηθξή δφζε εθαξκφδεηαη ζηα αξρηθά ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπ
δηδαλίνπ ελψ ε κεγάιε δφζε εθαξκφδεηαη ζηα κεγαιχηεξα ζηάδηα αλάπηπμεο ησλ δηδαλίσλ.
2. Ζ ρξήζε ζηηο δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο θαη ζην ακπέιη πξέπεη λα γίλεηαη κε θαηεπζπλφκελν ςεθαζκφ ησλ δηδαλίσλ απνθεχγνληαο ηελ
επαθή ησλ ζηαγνληδίσλ ηνπ ςεθαζηηθνχ δηαιχκαηνο κε ην θχιισκα θαη ηα άιια πξάζηλα κέξε ησλ δέλδξσλ θαη ηνπ ακπειηνχ.
3. Ζ ρξήζε γηα απνμήξαλζε πξηλ ηελ ζπγθνκηδή ζηελ κεδηθή επηηξέπεηαη κφλν ζε θαιιηέξγεηεο πνπ πξννξίδνληαη γηα ζπνξνπαξαγσγή. Ζ
ελαπνκέλνπζα θπηηθή κάδα (ζαλφο) θαζψο θαη ην ππέξγεην ηκήκα ηεο παηάηαο λα κελ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα δσνηξνθή.

6. Σειεπηαία επέκβαζε πξηλ ηε ζπγθνκηδή ή πξηλ ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά φηαλ πξφθεηηαη γηα
κεηαζπιιεθηηθέο ρξήζεηο:
Καλλιέργειες

Υρόνος Αζθάλειας

Παηάηα

10 εκέξεο

Σξηθχιιη, κεδηθή, κεδηθή γηα
ζπνξνπαξαγσγή

----

Όιεο νη ππφινηπεο θαιιηέξγεηεο

30 εκέξεο

7. Δηδηθέο ζπλζήθεο γεσξγηθέο, θπηνυγείαο ή πεξηβαληνιινγηθέο ππφ ηηο νπνίεο ην
θπηνπξνζηαηεπηηθφ πξντφλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ή λα απνθιεηζηεί:
1. Γιατείριζη ανθεκηικόηηηας: Ομάδα Σρόποσ Γράζης: D
2. Γιατείριζη διαζποράς υεκαζηικών ζηαγονιδίφν (γειηονικές καλλιέργειες και σδάηινες
επιθάνειες):
Γηα ηελ απνθπγή κεηαθνξάο ζηαγνληδίσλ ηνπ ςεθαζηηθνχ πγξνχ λα κε ρξεζηκνπνηείηαη ην
ζθεχαζκα ζηηο θαιιηέξγεηεο νη νπνίεο απέρνπλ ιηγφηεξν απφ:
- 15 μέηρα απφ ηα επηθαλεηαθά χδαηα.
- 5 μέηρα απφ γεηηνληθέο θαιιηέξγεηεο ή θπηά.
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:

Ζ είζνδνο ηνπ εξγάηε ζηνλ αγξφ ζπληζηάηαη λα γίλεηαη 24 ψξεο κεηά
ηελ εθαξκνγή.
10 εκέξεο γηα είζνδν δψσλ

9. ηνηρεία θπηνηνμηθφηεηαο, επαηζζεζίαο πνηθηιηψλ θαη θάζε άιιεο παξελέξγεηαο ζηα θπηά ή ηα
πξντφληα ηνπο:
Γελ είλαη θπηνηνμηθφ ζηηο πξνηεηλφκελεο θαιιηέξγεηεο θαη δφζεηο εθαξκνγήο.

10. πλδπαζηηθφηεηα:

----

11. ήκαλζε θπηνπξνζηαηεπηηθνχ πξντφληνο:
Σ - Σνμηθφ, Ν - Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ

12. Φξάζεηο θηλδχλνπ:
R22 Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο
R37 Δξεζίδεη ην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα
R48/25 Κίλδπλνο ζνβαξήο βιάβεο ηεο πγείαο χζηεξα απφ παξαηεηακέλε έθζεζε ζε πεξίπησζε
θαηάπνζεο
R51/53 Σνμηθφ γηα ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξφληεο δπζκελείο
επηπηψζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ.

13. Φξάζεηο αζθάιεηαο:
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
S45
ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αλ αηζζαλζείηε δεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή ζπκβνπιή θαη δείμηε
απηφ ην δνρείν ή ηελ εηηθέηα
«Γηα ηελ εθαξκνγή κε ηξαθηέξ: Φνξάηε νιφζσκε θφξκα, θαηάιιεια γάληηα θαη κπφηεο»
"Γηα ηελ εθαξκνγή κε ςεθαζηήξα πιάηεο: Φνξάηε πξνζηαηεπηηθή κάζθα, νιφζσκε θφξκα,
θαηάιιεια γάληηα θαη κπφηεο θαηά ηελ αλάκημε/θφξησζε θαη ςεθαζκφ"
«Οη εξγάηεο ζα πξέπεη λα θνξνχλ πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία θαη γάληηα εθφζνλ εηζέιζνπλ ζην
πεδίν εθαξκνγήο κεηά ηνλ ςεθαζκφ»
S61
Απνθχγεηε ηε ειεπζέξσζή ηνπ ζην πεξηβάιινλ. Αλαθεξζείηε ζε εηδηθέο νδεγίεο /δειηίν
δεδνκέλσλ αζθαιείαο.
SP1 Μελ ξππαίλεηε ην λεξφ κε ην πξντφλ ή ηε ζπζθεπαζία ηνπ.
SPe3 Γηα λα πξνζηαηέςεηε ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο λα αθήζεηε κηαλ αςέθαζηε δψλε
πξνζηαζίαο 15 μέηρφν απφ ηα επηθαλεηαθά χδαηα.
SPe3 Γηα λα πξνζηαηέςεηε κε ζηνρεπφκελα θπηά λα αθήζεηε κηαλ αςέθαζηε δψλε πξνζηαζίαο 5
μέηρφν κέρξη κε γεσξγηθή γε.
Γηα λα απνθχγεηε θηλδχλνπο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ, αθνινπζείζηε ηηο νδεγίεο
ρξήζεο

14. Πξψηεο Βνήζεηεο - Αληίδνην:
ε πεξίπησζε επαθήο κε ην δέξκα: Αθαηξέζηε ηα ιεξσκέλα ξνχρα θαη πιχλεηε θαιά ηα
πξνζβεβιεκέλα κέξε ηνπ ζψκαηνο κε λεξφ θαη ζαπνχλη. Εεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή.
ε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα: Ξεπιχλεηε ηα κάηηα κε θαζαξφ λεξφ γηα αξθεηά ιεπηά θαη
θαιέζηε ακέζσο γηαηξφ.
ε πεξίπησζε θαηάπνζεο: Πξνθαιέζεηε εκεηφ θαη κεηαθέξεηε ηνλ παζφληα ακέζσο ζε
πιεζηέζηεξν λνζνθνκείν. Με ρνξεγήζεηε ηίπνηα θαη κε πξνθαιέζεηε εκεηφ ζηνλ παζφληα εάλ δελ
έρεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ.
ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αλ αηζζαλζείηε αδηαζεζία δεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή ζπκβνπιή
(δείμηε ηελ εηηθέηα αλ είλαη δπλαηφλ).
Γελ ππάξρεη εηδηθφ αληίδνην. Αθνινπζείζηε ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία.
Σηλ. Κένηροσ δηληηηριάζεφν: 1401

Δ. σνθήκες αποθήκεσζης, τρονική ζηαθερόηηηα ηοσ θσηοπροζηαηεσηικού προχόνηος:
Σν ζθεχαζκα παξακέλεη ζηαζεξφ γηα 2 ρξφληα ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαζθεπήο ηνπ,
φηαλ απνζεθεχεηαη, ζηελ αξρηθή ηνπ, θιεηζηή ζπζθεπαζία, ζε δξνζεξφ θαη θαιά αεξηδφκελν μεξφ
ρψξν πξνζηαηεπφκελν απφ αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο θαη ην άκεζν ειηαθφ θσο.

Σ. Οδηγίες για ηην αζθαλή απόζσρζη ηοσ θσηοπροζηαηεσηικού προχόνηος και ηης
ζσζκεσαζίας:
Σα θελά πιηθά ζπζθεπαζίαο μεπιέλνληαη ππφ πίεζε ή γίλεηαη ηξηπιφ μέπιπκα. Σα λεξά ηνπ
μεπιχκαηνο πξνζηίζεληαη ζην ςεθαζηηθφ δηάιπκα. ηε ζπλέρεηα, αθνχ νη άδεηεο ζπζθεπαζίεο
θαηαζηξαθνχλ κε ηξχπεκα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο κε πεξαηηέξσ ρξήζεο, ελαπνηίζεληαη ζε εηδηθά
ζεκεία ζπιινγήο γηα αλαθχθισζε ή αλάθηεζε ελέξγεηαο.
Ε. Άλλες πληροθορίες / σποτρεώζεις:
Ζ παξνχζα άδεηα κπνξεί λα αλαθιεζεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή δηαπηζησζεί παξάβαζε ησλ
πξνλνηψλ ηνπ πεξί Φπηνπξνζηαηεπηηθψλ Πξντφλησλ ηνπ 2011.

Ζκεξνκελία:

24/04/2012

(Αλδξνχια Γεσξγίνπ)
Γηεπζχληξηα
Σκήκαηνο Γεσξγίαο
θξαγίδα

