
Παράρτημα 
 
 

Όροι έγκρισης του σκευάσματος  Mesurol 500SC με αριθμό εγγραφής  2628   . 
 

07 Ιουλίου 2009  
 
 
 
Κάτοχος εγγραφής:  BAYER CROPSCIENCE A.G      
 
 
Εμπορικό Όνομα:  Mesurol 500SC        
 
 
Μορφή:  Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)                            
 
 
Εγγυημένη σύνθεση:  methiocarb  50% β/ο       
 
    βοηθητικές ουσίες 55,2%  β/β      
 
 
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική 
ουσία:     methiocarb   98%min β/β.                 
 
 
Παρασκευαστής δραστικής ουσίας:     Bayer CropScience AG, Germany   
 
 
Παρασκευαστής σκευάσματος:               Bayer CropScience AG, Germany   
 
 
∆ιανομέας:   Costas Christodoulou Ltd       
 
 
Στόχος για τον οποίο προορίζεται: 
Καρβαμιδικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου, για την καταπολέμηση του Θρίπα της 

Καλιφόρνιας σε καλλιέργειες αμπελιού, πιπεριάς, αγγουριού και τριανταφυλλιάς.                      

                                                                                                         

Τρόπος εφαρμογής:  Ψεκασμός καλύψεως       
 
 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος: 
  Γεμίστε το ψεκαστήρα με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Προσθέστε τη 

συνιστώμενη δόση του σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το διάλυμα στο 

ψεκαστήρα αναδεύοντας καλά. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή 

ανάδευση.              

 
 



Φάσμα δράσης 
 

Καλλιέργειες Εχθρός 
∆όση 

κ.εκ. σκευάσ. / 
100 λίτρα νερό 

Όγκος  
ψεκ. υγρού  

(λίτρα / δεκ.) 
Χρόνος εφαρμογής  

Αμπέλι 

Θρίπας 
Καλιφόρνιας 
(Frankliniella 
occidentalis) 

200 100 

Με την εμφάνιση της 
προσβολής. 
Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 
14 ημέρες 

Πιπεριά 
(θερμοκηπίου 
και υπαίθρου) 

Θρίπας 
Καλιφόρνιας 
(Frankliniella 
occidentalis) 

200 100-150 
Πριν την άνθηση 
Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 
14 ημέρες 

Αγγούρι 
(θερμοκηπίου 
και υπαίθρου) 

Θρίπας 
Καλιφόρνιας 
(Frankliniella 
occidentalis) 

200 150-200 
Πριν την άνθηση 
Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 
14 ημέρες 

Τριανταφυλλιά 

Θρίπας 
Καλιφόρνιας 
(Frankliniella 
occidentalis) 

200 100 

Με την εμφάνιση της 
προσβολής. 
Μεσοδιάστημα εφαρμογών: 
14 ημέρες 

 
- Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2 εφαρμογές 
 
- Μην εισέρχεστε στην περιοχή που ψεκάστηκε πριν περάσουν 48 ώρες. Για τις γεωργικές 
εργασίες και για διάστημα 96 ωρών από τον ψεκασμό, πριν εισέλθετε στην περιοχή να 
βάλετε προστατευτικά ρούχα και να αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα 

 
Χρόνος Ασφάλειας: 
 
Αμπέλι: 42 ημέρες 
 
Πιπεριά, Αγγούρι: Μη εφαρμόσιμο – Εφαρμογές πριν την άνθηση 
 
 
 

∆ιαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου ∆ράσης: 1Α     

 
Φυτοτοξικότητα:    ∆εν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και 

 δόσεις εφαρμογής        

 
Σήμανση τοξικότητας:  Τ- Τοξικό, Ν-Επικίνδυνο για το περιβάλλον     
 
Φράσεις κινδύνου: 
R20  Επιβλαβές όταν εισπνέεται         
R25  Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης         
R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει 

μακροχρόνιες δυσμενείς επιδράσεις στο υδάτινο περιβάλλον.     
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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, μην πίνετε ή καπνίζετε                            

  S23       Μην αναπνέεται το ψεκαστικό νέφος.                                                       

  S24/25 Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια       

  S37/39  Φοράτε κατάλληλα γάντια από PVC και συσκευή προστασίας     

 ματιών/προσώπου         

  S45 Σε περίπτωση ατυχήματος ή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως 

ιατρική συμβουλή.          
  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     

 
 
«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε 
τις οδηγίες χρήσης.» 
 
 
 
Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο 
Σε περίπτωση κατάποσης προκαλέστε εμετό μόνο αν:       

1) Ο ασθενής έχει τις αισθήσεις του         

2) Ιατρική βοήθεια δεν είναι άμεσα δυνατή.         

3) Αν έχει καταποθεί μεγάλη ποσότητα και        

4) Ο χρόνος που έχει περάσει από την κατάποση δεν υπερβαίνει την 1 ώρα.    

Καλέστε αμέσως γιατρό ή μεταφέρετε τον ασθενή στο νοσοκομείο     

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. 

Καλέστε αμέσως γιατρό.          

Αν εισπνευσθεί μεταφέρετε το άτομο στον καθαρό αέρα, κρατήστε το ήρεμο και 

διατηρήστε την κανονική θερμοκρασία του σώματος, ζητήστε ιατρική συμβουλή.   

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό για 

τουλάχιστον 15 λεπτά και συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.        
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Πληροφορίες για το γιατρό: 
To προϊόν είναι παρεμποδιστής της χολινεστεράσης.       

Παρακολούθηση   του   αναπνευστικού,   καρδιακού   και   κεντρικού νευρικού 

συστήματος.          

Συνεχής αιματολογικός έλεγχος (έλεγχος των ερυθρών αιμοσφαιρίων και της 

χοληνεστεράσης πλάσματος).          

Τακτικός Ηλεκτροκαρδιογραφικός έλεγχος (ECG monitoring)      

Συνιστάται    ενδοτραχειακή    διασωλήνωση    και   πλύση    στομάχου, 

ακολουθούμενη από χορήγηση φαρμακευτικού άνθρακα      

Σε περίπτωση εμφάνισης σπασμών: ∆ιαζεπάμη: για ενήλικες 5-10 mg ενδοφλεβίως 

έως πλήρους καταστολής, για παιδιά 2,5 mg ενδοφλεβίως      

 
Αντίδοτο:   Θειϊκή   ατροπίνη   (για   ενήλικες:   δόση   2   έως   4   mg 

επαναλαμβανόμενη κάθε 10 με 15 λεπτά για όσο είναι απαραίτητο)     

Αντενδείξεις:   oximes   (pralidoxime,   oblidoxime),   succinyl  choline, aminophylline.  
 

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. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες 

συσκευασίες τρυπηθούν, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής.    

 
 
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 της δραστικής 

ουσίας στο Παράρτημα Ι του περί Γεωργικών Φαρμάκων Νόμου του 1993 και 2004.   
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