
Παξάξηεκα 
 
 

Όξνη έγθξηζεο ηνπ ζθεπάζκαηνο  Nimrod 25EC  κε αξηζκό εγγξαθήο  168   . 
 

 21 Γεθεκβξίνπ 2009 
 
 

Κάηνρνο εγγξαθήο:  Spyros Stavrinides Chemicals Ltd      
 
 
Δκπνξηθό Όλνκα:  Nimrod         
 
 
Μνξθή:     Γαιαθησκαηνπνηήζηκν πγξό (EC)      
 
 
Δγγπεκέλε ζύλζεζε:  bupirimate 25% β/ν        

 

    βνεζεηηθέο νπζίεο 69,81% β/β      

 

 

 

Πεξηεθηηθόηεηα ηεο ηερληθά θαζαξήο δξαζηηθήο νπζίαο ζε θαζαξή δξαζηηθή 
νπζία:     bupirimate 90% min.                           
 

 
Παξαζθεπαζηήο δξαζηηθήο νπζίαο:  Makhteshim Chemical Works Ltd     
 
 
Παξαζθεπαζηήο ζθεπάζκαηνο:   Makhteshim Chemical Works Ltd    
 
 
Γηαλνκέαο:   Spyros Stavrinides Chemicals Ltd      
 
 
ηόρνο γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη: 

  Γηαζπζηεκαηηθό κπθεηνθηόλν κε πξνιεπηηθή θαη ζεξαπεπηηθή δξάζε θαηά ηνπ σηδίνπ 

(ζηάρηεο). Απνξξνθάηαη από ηα θύιια θαη έρεη δηειαζκαηηθή δξάζε. Αλαζηέιιεη ηελ 

παξαγσγή ζπνξίσλ.            

 
 
Σξόπνο εθαξκνγήο:  Ψεθαζκόο θαιύςεσο θπιιώκαηνο     
 
 
Σξόπνο παξαζθεπήο ςεθαζηηθνύ δηαιύκαηνο: 
  Γεκίζηε ην ςεθαζηήξα κε ηε κηζή πνζόηεηα ηνπ απαηηνύκελνπ λεξνύ. Πξνζζέζηε ηε 
ζπληζηώκελε δόζε αλαδεύνληαο θαη ζπκπιεξώζηε κε ην ππόινηπν λεξό ζπλερίδνληαο 
ηελ αλάδεπζε.                                



Φάζκα δξάζεο 
 

Γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ Ωηδίνπ (ηάρηεο) 

Καιιηέξγεηεο 
Γόζε  

θ.εθ. / 100ι λεξό 

Όγθνο 
ςεθ. πγξνύ 
ιηηξ./ δεθ. 

Γόζε  
θ.εθ. / δεθ. 

Μέγηζηνο αξ. / 
κεζνδηάζηεκα 

εθαξκνγώλ 
Υξόλνο εθαξκνγήο 

Μειηά 
Αριαδηά 

40 - 60  100-150 60 3/14 
Από ην ζηάδην ηεο 
πξάζηλεο θνξπθήο. 

Ρνδαθηληά 
Βεξηθνθηά 

30-60  100-150 90 3/14 

Από ηελ πηώζε ησλ 
πεηάισλ ή κόιηο 
εκθαληζηνύλ ηα πξώηα 
ζπκπηώκαηα.  

Ακπέιη 150-180  80-100 120-180 4/10-14 

Όηαλ νη ζπλζήθεο είλαη 

επλντθέο γηα ηελ αλάπηπμε 
ηεο αζζέλεηαο θαη κε ηελ 

εκθάληζε ησλ πξώησλ 

ζπκπησκάησλ. 

Φξάνπια 120-150 50-70 60-105 4/10 

Όηαλ νη ζπλζήθεο είλαη 

επλντθέο γηα ηελ αλάπηπμε 

ηεο αζζέλεηαο θαη κε ηελ 

εκθάληζε ησλ πξώησλ 

ζπκπησκάησλ. 

Σνκάηα 
(Τπαίζξνπ + 
Θεξκνθεπίνπ) 

200-250  50-100 100-250 3/10 

Όηαλ νη ζπλζήθεο είλαη 

επλντθέο γηα ηελ αλάπηπμε 

ηεο αζζέλεηαο θαη κε ηελ 

εκθάληζε ησλ πξώησλ 

ζπκπησκάησλ. 

Πηπεξηά 
(Τπαίζξνπ + 
Θεξκνθεπίνπ) 

200-300  50-100 100-300 2/10 

Όηαλ νη ζπλζήθεο είλαη 

επλντθέο γηα ηελ αλάπηπμε 

ηεο αζζέλεηαο θαη κε ηελ 

εκθάληζε ησλ πξώησλ 

ζπκπησκάησλ. 

Αγγνύξη 
(Τπαίζξνπ) 

100-120  50-100 50-120 4/10 

Όηαλ νη ζπλζήθεο είλαη 

επλντθέο γηα ηελ αλάπηπμε 
ηεο αζζέλεηαο θαη κε ηελ 

εκθάληζε ησλ πξώησλ 

ζπκπησκάησλ. 

Καξπνύδη 
Πεπόλη 
(Τπαίζξνπ + 
Θεξκνθεπίνπ) 

100-120  50-100 50-120 4/10 

Όηαλ νη ζπλζήθεο είλαη 

επλντθέο γηα ηελ αλάπηπμε 

ηεο αζζέλεηαο θαη κε ηελ 

εκθάληζε ησλ πξώησλ 

ζπκπησκάησλ. 

Κνινθύζη 
(Τπαίζξνπ + 
Θεξκνθεπίνπ) 

100-150  50-100 50-150 4/10 

Όηαλ νη ζπλζήθεο είλαη 

επλντθέο γηα ηελ αλάπηπμε 

ηεο αζζέλεηαο θαη κε ηελ 

εκθάληζε ησλ πξώησλ 

ζπκπησκάησλ. 

Μπηδέιη   30-40 50-70 4/7-14 

Όηαλ νη ζπλζήθεο είλαη 

επλντθέο γηα ηελ αλάπηπμε 

ηεο αζζέλεηαο θαη κε ηελ 

εκθάληζε ησλ πξώησλ 

ζπκπησκάησλ. 

Σξηαληαθπιιηά 

120-200 

(πξνζηαηεπηηθά) 
 

200-300  

(ζεξαπεπηηθά) 

50 
 
 

50 

100 
 
 

150 
3/14 

Πξνζηαηεπηηθή εθαξκνγή 
 
 
Θεξαπεπηηθά 
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Παξαηεξήζεηο: 
 
- Σν εύξνο ησλ δόζεσλ είλαη αλάινγν κε ηελ έληαζε ηεο πξνζβνιήο 
- Ο όγθνο ηνπ ςεθαζηηθνύ πγξνύ αλά δεθάξην είλαη αλάινγνο ηνπ ζηαδίνπ 

αλάπηπμεο θάζε θαιιηέξγεηαο. 

- ηε Μειηά, ε δόζε δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα ππεξβαίλεη ηα 60 θ.εθ../δεθ. 

θαη ζηε Βεξηθνθηά θαη Ρνδαθηληά ηα 90 θ.εθ./δεθ.  
 
 
Υξόλνο αζθάιεηαο: 
 
Μειηά, Αριαδηά, Βεξηθνθθηά, Ρνδαθηληά:  21 εκέξεο 
 
Ακπέιη, Μπηδέιηα:     14 εκέξεο 
 
Φξάνπια, Σνκάηα, Πηπεξηά, Καξπνύδη, Πεπόλη 
Αγγνύξη ππαίζξνπ, Κνινθύζη ππαίζξνπ:   3 εκέξεο 
 
Κνινθύζη ζεξκνθεπίνπ:     1 εκέξα 
 
 
 

Γηαρείξηζε αλζεθηηθόηεηαο: Οκάδα Σξόπνπ Γξάζεο: 8     

Οη επεκβάζεηο λα γίλνληαη ζε ελαιιαγή κε κπθεηνθηόλα πνπ αλήθνπλ ζε νκάδα κε  

δηαθνξεηηθό ηξόπν δξάζεο από ηηο ακηλνππξηκηδίλεο.       

 
 
Φπηνηνμηθόηεηα:    Κίλδπλνο θπηνηνμηθόηεηαο ζε λεαξά θπηά ηνκάηαο θαη θαηά 

ην Φζηλόπσξν θαη Χεηκώλα.             

Να κελ εθαξκόδεηαη ζε αγγνπξηέο ζεξκνθεπίνπ.        

Σηα νπσξνθόξα, κελ ςεθάδεηε αλζηζκέλα θπηά ή θπηά πνπ έρνπλ θαλεί ηα 

ρξσκαηηζηά πέηαιια.            

Οη πνηθηιίεο ηξηαληαθπιιηάο Baccara, Carina θαη Sonia κπνξεί λα είλαη επαίζζεηεο ην 

ρεηκώλα θαη λσξίο ηελ άλνημε – κπνξεί λα παξνπζηαζηεί ζπζηξνθή ησλ θύιισλ λσξίο 

ηελ άλνημε θάησ από ρακειή ειηνθάλεηα - Απνθύγεηε πξνζζήθε πξνζθνιιεηηθήο, κελ 

ρξεζηκνπνηείηαη πςειέο δόζεηο θαη θάλεηε δνθηκή ζε θάζε πνηθηιία 14 κέξεο πξηλ ην 

γεληθό ςεθαζκό.             

Σηηο βεγόληεο θαη ρξπζάλζεκα, ην Nimrod εθαξκόδεηαη κόλν ηνπ. Απαγνξεύεηαη ν 

ςεθαζκόο ζε αλζηζκέλα θπηά θαη όηαλ ππάξρεη πςειή ζεξκνθξαζία, θξύν ή ζπλλεθηά.  
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πλδπαζηηθόηεηα:       Γελ ζπλδπάδεηαη κε ζθεπάζκαηα πνπ έρνπλ ηζρπξή αιθαιηθή 

αληίδξαζε. Βεβαησζείηαη όηη ν ζπλδπαζκόο πνπ θάλεηε είλαη αζθαιήο πξηλ ην 

ρξεζηκνπνηήζεηε.            

 

 

ήκαλζε ηνμηθόηεηαο:  Xn-Δπηβιαβέο, Ν-Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ   

                F: Δύθιεθην         

 

 

Φξάζεηο θηλδύλνπ: 

  R10 Δύθιεθην         

  R38 Δξεζίδεη ην δέξκα         

  R51/53 Τνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη    

  καθξνρξόληεο δπζκελείο επηπηώζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ    

  R65 Δπηβιαβέο: Μπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβεο ζηνπο πλεύκνλεο ζε πεξίπησζε  

  θαηάπνζεο         

  Σρεηηθά κε ηνμηθό γηα ηηο κέιηζζεο         

 

 

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     

S36/37/39   Φνξάηε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία, γάληηα θαη ζπζθεπή    

  πξνζηαζίαο καηηώλ/πξνζώπνπ        

S60/61 Τν πιηθό θαη ν πεξηέθηεο ηνπ λα ζεσξεζνύλ θαηά ηε δηάζεζή ηνπο    

  επηθίλδπλα απόβιεηα. Απνθεύγεηε ηελ ειεπζέξσζή ηνπ ζην πεξηβάιινλ.   

 Αλαθεξζείηε ζε εηδηθέο νδεγίεο / δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο     

  SP1 Μελ κνιύλεηε ην λεξό κε ην πξντόλ ή ηε ζπζθεπαζία ηνπ    

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

ηηο νδεγίεο ρξήζεο.» 
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Πξώηεο βνήζεηεο – Αληίδνην 

Σε πεξίπησζε επαθήο κε ην δέξκα αθαηξέζηε ακέζσο ην ξνπρηζκό θαη πιπζείηε 

ακέζσο κε άθζνλν λεξό θαη ζαπνύλη         

Σε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα πιπζείηε ακέζσο κε άθζνλν ηξερνύκελν λεξό γηα 

15 ιεπηά θαη δεηείζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή         

Σε πεξίπησζε θαηάπνζεο λα κελ πξνθιεζεί εκεηόο. Εεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή 

ζπκβνπιή θαη δείμηε απηό ην δνρείν ή ηελ εηηθέηα ηνπ.      

 

Γελ ππάξρεη εηδηθό αληίδνην. Αθνινπζείζηε ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία.     

 

Σει. Κέληξνπ δειεηεξηάζεσλ: 1401 
 

 

Οδεγίεο γηα ηελ αζθαιή απόζπξζε ηεο ζπζθεπαζίαο 
  
Οη άδεηεο ζπζθεπαζίεο μεπιέλνληαη ππό πίεζε ή γίλεηαη ηξηπιό μέπιπκα. Τα λεξά ηνπ 

μεπιύκαηνο πξνζηίζεληαη ζην ςεθαζηηθό δηάιπκα. Σηε ζπλέρεηα, αθνύ νη άδεηεο 

ζπζθεπαζίεο ηξππεζνύλ, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο κε πεξαηηέξσ ρξήζεο, ελαπνηίζεληαη 

ζε ζεκεία ζπιινγήο γηα αλαθύθισζε ή αλάθηεζε ελέξγεηαο.      
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