
Παράρτημα 
 
 

Όροι έγκρισης του σκευάσματος   Vitene Combi   με αριθμό εγγραφής    2673    . 
 

5 Οκτωβρίου 2007 
 
 
 
Κάτοχος εγγραφής:  OXON S.P.A ITALY        
 
 
Εμπορικό Όνομα:  Vitene Combi        
 
 
Μορφή:    Βρέξιμη σκόνη (WP)       
 
 
Εγγυημένη σύνθεση:  mancozeb 40% β/β, cymoxanil  4% β/β     
 
    βοηθητικές ουσίες 48,77 % β/β      
 
 
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική 
ουσία:     mancozeb 97% min.,  cymoxanil  85% min.             
 
 
Παρασκευαστής δραστικής ουσίας:  mancozeb - Dow Agrosciences    

cymoxanil - OXON S.P.A ITALY     
 
 
Παρασκευαστής σκευάσματος:  OXON S.P.A ITALY      
 
 
∆ιανομέας:   E.H. Alevras & Sons Agricultural House Ltd    
 
 
Στόχος για τον οποίο προορίζεται: 
  Μείγμα μυκητοκτόνου επαφής (mancozeb) και τοπικά διασυστηματικού (cymoxanil) 

με προληπτική και θεραπευτική δράση         
 
 
Τρόπος εφαρμογής:  Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος      
 
 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος: 
  Γεμίστε το ψεκαστήρα με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. ∆ιαλύστε τη 
συνιστώμενη δόση του σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και προσθέστε το  στο 
ψεκαστήρα αναδεύοντας καλά. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την 
ανάδευση. Συνιστάται η ανάδευση να συνεχίζεται και κατά τη διάρκεια του ψεκασμού      
 



Φάσμα δράσης 
 

Καλλιέργειες Ασθένεια ∆όση 
(γρ. / 100 λ νερό) 

Χρόνος 
ασφάλειας Χρόνος εφαρμογής 

Αμπέλι περονόσπορος 250-300 28 

Προληπτικές εφαρμογές στα 
στάδια: 
α. μήκος βλαστού 8-10 εκ. 
β. στάδιο μούρου 
γ. στην άνθηση 
δ. λίγο μετά τη γονιμοποίηση 

Τομάτα 
υπαίθρου 

περονόσπορος 200  
15 Προληπτικές εφαρμογές που 

αρχίζουν όταν τα φυτά έχουν 
ύψος 15-20 εκ. Τομάτα 

θερμοκηπίου 7 

Πατάτα ωίδιο (στάχτη) 
περονόσπορος 200-250 15 

Προληπτικές εφαρμογές που 
αρχίζουν όταν τα φυτά έχουν 
ύψος 15-20 εκ. 

 
Παρατηρήσεις : 
Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 4 
- Μεσοδιάστημα επεμβάσεων 7-14 ημέρες. 
- Το εύρος της δόσης και του μεσοδιαστήματος επεμβάσεων είναι ανάλογο της έντασης 
προσβολής από το παθογόνο. 
- Οι εφαρμογές είναι προληπτικές εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη 
περονόσπορου ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις. 
- ∆εν πρέπει να εφαρμόζεται αν αναμένεται βροχή ή παγετός ή όταν τα φυτά είναι 
σοκαρισμένα. Αν βρέξει σε λιγότερο από 2 ώρες από την εφαρμογή, η 
αποτελεσματικότητα του σκευάσματος μπορεί να μειωθεί και συνιστάται επανάληψη της 
εφαρμογής. 
- ∆εν πρέπει να εφαρμόζεται σε καλλιέργειες που βρίσκονται σε στρες λόγω έλλειψης ή 
περίσσειας νερού, χαμηλών θερμοκρασιών, εντομολογικών προσβολών, τροφοπενιών ή 
άλλων παραγόντων οι οποίοι μειώνουν την ανάπτυξη της καλλιέργειας. 
 
 
Φυτοτοξικότητα:    ∆εν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και     

  δόσεις εφαρμογής        

 
Σήμανση τοξικότητας:   Xi-Ερεθιστικό, Ν-Επικίνδυνο για το περιβάλλον     
 
Φράσεις κινδύνου: 
  R37 Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα        

  R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα   

  R51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες  

  δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον      

Σχετικά μη τοξικό για τις μέλισσες. 
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Φράσεις ασφάλειας 
 

  S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά      

  S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές     

  S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε    

  S22 Μην αναπνέετε τη σκόνη         

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

  S36/37 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια   

  S60/61 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα  

  απόβλητα. Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευθείτε  

  τις ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφάλειας      

  SΟ3   Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του     

 
   Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 

ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης         

 

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο 
Σε περίπτωση ατυχήματος ή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική 

συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν)                   

Σε περίπτωση εισπνοής να μεταφερθεί ο ασθενής στον καθαρό αέρα. Εάν χρειαστεί 

να χορηγηθεί οξυγόνο ή να γίνει τεχνητή αναπνοή. Καλέστε αμέσως γιατρό       

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

βγάλτε τα λερωμένα ή βρεγμένα ρούχα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.    

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό για 15 λεπτά 

τουλάχιστον και ζητήστε ιατρική συμβουλή.        

Σε περίπτωση κατάποσης καλέστε γιατρό. Μην προκαλείτε εμετό χωρίς ιατρική 

συμβουλή. Να μην χορηγηθεί τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις 

αισθήσεις του.         

 
∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.    

 
Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401 
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Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας 
  
Οι άδειες συσκευασίες (σακούλες ή σάκοι) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό 

ξέπλυμα. Τα νερά του ξεπλύματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Οι 

συσκευασίες σκίζονται για να διασφαλιστεί η μη περαιτέρω χρήση και εναποτίθενται 

σε ειδικά σημεία συλλογής.          
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