
Παράρτημα 
 
 

Όροι έγκρισης του σκευάσματος  Nando 500SC με αριθμό εγγραφής  2749 . 
 

10 ∆εκεμβρίου 2008 
 
 
 
Κάτοχος εγγραφής:  Nufarm S.A.S, France        
 
 
Εμπορικό Όνομα:  Nando 500SC                            
 
 
Μορφή:  Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)      
 
 
Εγγυημένη σύνθεση:   fluazinam 500g/L        
 
    βοηθητικές ουσίες 59,39% β/β      
 
 
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική 
ουσία:     fluazinam  98,5%.                        
 
 
Παρασκευαστής δραστικής ουσίας:  Nufarm SAS, France                             
 
 
Παρασκευαστής σκευάσματος:  Nufarm SAS, France                        .    
 
 
∆ιανομέας:   Lances Link Ltd, Cyprus        
 
 
Στόχος για τον οποίο προορίζεται: 
Μυκητοκόνο επαφής με προστατευτική δράση. Το fluazinam παρεμποδίζει την 

παραγωγή ενέργειας στα κύτταρα με δράση στη λειτουργία της οξειδωτικής 

φωσφορυλίωσης             

 
Τρόπος εφαρμογής:  Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος     
 
 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος: 
Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Ανακινήστε 

καλά το σκεύασμα μέσα στην κλειστή συσκευασία του και προσθέστε την απαιτούμενη 

ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστήρα αναδεύοντας. Συμπληρώστε το ψεκαστήρα με 

το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.         

 



Φάσμα δράσης 
 

Καλλιέργειες Ασθένειες  
∆όση 
(κ.εκ. / 

100λ νερό)
Μέγιστος αρ. 
εφαρμογών  Χρόνος εφαρμογής  Χρόνος 

ασφάλειας 

Αμπέλι  
(μόνο για 
οινοποιήσιμα 
σταφύλια)  

Τεφρά σήψη 
(Botrytis 
cinerea) 

100-150 4 

Προληπτικές εφαρμογές 
εφόσον οι συνθήκες είναι 
ευνοϊκές για την ανάπτυξη του 
παθογόνου 
α. Στην άνθηση 
β. Πριν από το κείσιμο της 
σταφύλης  
γ. Στο γυάλισμα 
δ. Στην ωρίμανση  
 

21 μέρες 

Πατάτα  

 
Περονόσπορος 
(Phytophthora 

infestas) 
 

30-40 6 

Προληπτικές εφαρμογές 
εφόσον οι συνθήκες είναι 
ευνοϊκές για την ανάπτυξη του 
παθογόνου από το στάδιο που 
τα φυτά έχουν ύψος 15-30- εκ. 
Μεσοδιαστήματα επεμβάσεων: 
7-10 ημέρες. 
Σε περίπτωση ισχυρής πίεσης 
προσβολής να εφαρμόζεται η 
μεγαλύτερη δόση. 

 

7 ημέρες 

Παρατηρήσεις : Η δόση είναι ανάλογη της έντασης της προσβολής 
                            
                             

Φυτοτοξικότητα: ∆εν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής.                   

 
Συνδυαστικότητα:  Στο αμπέλι δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μαζί με λάδια, 

σκευάσματα dodine ή αλκαλικά σκευάσματα όπως ο βορδιγάλειος πολτός    
 
∆ιαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου ∆ράσης: 29     
   
 
Σήμανση τοξικότητας: Xn-Επιβλαβές , Ν-Επικίνδυνο για το περιβάλλον     
 
 
Φράσεις κινδύνου: 
 
  R36/38  Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα                                                              

  R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα                   

  R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει   

  μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον                    

   R63 Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά την διάρκεια της  κύησης                        

 

 

Nando 500SC 



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    

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

  S36/37   Να φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα     

 προστατευτικά γάντια           
  SY9       Να μην χρησιμοποιείται παρουσία εγκύων γυναικών        

  SP1       Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του       

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

  απόβλητα. Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε  

 ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφάλειας      

 

Για την αποφυγή κινδύνων στον άνθρωπο και το περιβάλλον να συμμορφώνεστε με τις 

οδηγίες χρήσεις         

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαγορεύεται η εφαρμογή του προϊόντος με επινώτειο ψεκαστήρα (πλάτης) 

διότι δεν είναι ασφαλής ακόμη και με τη χρήση πλήρους προστατευτικής ενδυμασίας   

  

Χρόνος Επανεισόδου: Μην εισέρχεστε σε έκταση που ψεκάστηκε το προϊόν πριν 

περάσουν 24 ώρες από την εφαρμογή του                                      

  

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο 
Αν εισπνευσθεί μεταφέρετε το άτομο στον καθαρό αέρα. Αν υπάρχουν συμπτώματα 

συμβουλευθείτε γιατρό.          

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα αφαιρέστε αμέσως το ρουχισμό και πλυθείτε με 

άφθονο νερό και σαπούνι         

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό κρατώντας τα 

βλέφαρα ανοικτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή αν ο ερεθισμός επιμένει.    

Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο 

ή την ετικέτα. Μην προκαλέσετε εμετό.           
 

∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.    
 

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401 
 

Nando 500SC 



 
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.    
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