Παξάξηεκα
Όξνη έγθξηζεο ηνπ ζθεπάζκαηνο Tebusha 25EW κε αξηζκό εγγξαθήο 2788 .
21 Δεθεκβξίνπ 2009
Κάηνρνο εγγξαθήο:

Sharda Europe B.V.B.A.

Εκπνξηθό Όλνκα:

Tebusha 25EW

Μνξθή:

Δλαηώξεκα, ιάδη ζε λεξό (EW)

Εγγπεκέλε ζύλζεζε:

tebuconazole 25 % β/ν
βνεζεηηθέο νπζίεο

79,38 % β/β

Πεξηεθηηθόηεηα ηεο ηερληθά θαζαξήο δξαζηηθήο νπζίαο ζε θαζαξή δξαζηηθή
νπζία:
tebuconazole 97 % w/w min.
Παξαζθεπαζηήο δξαζηηθήο νπζίαο: Sharda Worldwide Export Pvt, Ltd, Ηλδία
Παξαζθεπαζηήο ζθεπάζκαηνο:
Δηαλνκέαο:

Sharda Worldwide Export Pvt, Ltd, Ηλδία

A.N. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd

Σηόρνο γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη:
Γηαζπζηεκαηηθό κπθεηνθηόλν ηεο νκάδαο ησλ DMIs, (ππννκάδα ηξηαδνιώλ), κε
πξνιεπηηθή,

ζεξαπεπηηθή

θαη

εμνλησηηθή

δξάζε

ζε

επξύ

θάζκα

κπθήησλ

(Βαζηδηνκύθεηεο, Αζθνκύθεηεο, Γεπηεξνκύθεηεο).
Τξόπνο εθαξκνγήο:

Ψεθαζκόο θαιύςεσο θπιιώκαηνο

Τξόπνο παξαζθεπήο ςεθαζηηθνύ δηαιύκαηνο:
Γεκίζηε ην δνρείν ηνπ ςεθαζηηθνύ κεραλήκαηνο κε λεξό κέρξη ηε κέζε. Αλαθηλήζηε ην
ζθεύαζκα θαιά θαη πξνζζέζηε ηελ απαηηνύκελε πνζόηεηα ζην ςεθαζηηθό δνρείν
αλαδεύνληαο. πκπιεξώζηε κε ην ππόινηπν λεξό ζπλερίδνληαο ηελ αλάδεπζε.
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Φάζκα δξάζεο

Καιιηέξγεηεο

Μειηά
Αριαδηά

Σηόρνο

θνπδηθιάδην
κνλίιηα
σίδην (ζηάρηε)
ζθσξίαζε

σίδην (ζηάρηε)

Δόζε
(γξ. / 100 ι λεξό)

40-50

50

Όγθνο ςεθαζηηθνύ
δηαιύκαηνο
(ιίηξα / δεθάξην)

Χξόλνο εθαξκνγήο

100-200

Πξνιεπηηθέο εθαξκνγέο
αλ νη ζπλζήθεο είλαη
επλντθέο γηα ηελ αλάπηπμε
ηεο αζζέλεηαο από ηελ
πξάζηλε θνξπθή κέρξη ηελ
πηώζε ησλ πεηάισλ θαη
ζε ελαιιαγή κε
κπθεηνθηόλα κε
δηαθνξεηηθό ηξόπν
δξάζεο.
Θεξαπεπηηθέο εθαξκνγέο
κεηά από ζρεηηθέο
ζπζηάζεηο

150-200

2 εθαξκνγέο από ην
ζηάδην εκθάληζεο ηνπ
θαξπηδίνπ θαη ζε ελαιιαγή
κε κπθεηνθηόλα κε
δηαθνξεηηθό ηξόπν
δξάζεο.

150-200

1 εθαξκνγή γηα πξνζηαζία
ησλ ώξηκσλ θαξπώλ πξηλ
από ηε ζπγθνκηδή θαη
εθόζνλ νη ζπλζήθεο
επλννύλ ηελ αλάπηπμε ηεο
αζζέλεηαο.
Ζ κεγάιε δόζε
εθαξκόδεηαη κόλν εθόζνλ
νη θαξπνί ζα
απνζεθεπηνύλ ζε ςπγεία
κεηά ηε ζπγθνκηδή.

Ρνδαθηληά
Νεθηαξηληά
Χξπζόκεια
Γακάζθελα
Κεξάζηα
κνλίιηα

Ακπέιη

σίδην (ζηάρηε)

Σνκάηα
Μειηηδάλα
Πηπεξηά
Αγγνύξη
Κνινθύζη
Καξπνύδη
Πεπόλη

σίδην (ζηάρηε)
αιηεξλάξηα
βνηξύηεο
ζεπηόξηα
ζηεκθύιην
θεξθόζπνξα
ζθσξίαζε

Φαζόιηα
Μπηδέιηα

σίδην (ζηάρηε)
αιηεξλάξηα
βνηξύηεο
ζεπηόξηα
ζηεκθύιην
θεξθόζπνξα
ζθσξίαζε

50-75

40

60-80

100-150

80-100

2 εθαξκνγέο από ην
ζηάδην ηεο θαξπόδεζεο
κέρξη ην θιείζηκν ηνπ
ζηαθπιηνύ αλά 12-14
εκέξεο

100

Πξνιεπηηθέο εθαξκνγέο
αλ νη ζπλζήθεο είλαη
επλντθέο γηα ηελ αλάπηπμε
ηεο αζζέλεηαο

100

Πξνιεπηηθέο εθαξκνγέο
αλ νη ζπλζήθεο είλαη
επλντθέο γηα ηελ αλάπηπμε
ηεο αζζέλεηαο
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Παξαηεξήζεηο:
1. Μέγηζηνο αξηζκόο εθαξκνγώλ: 2 θνξέο (ζε θαξπνύδη, πεπόλη, θαζόιηα, κπηδέιηα
κόλν κία εθαξκνγή)
2. Χξόλνο αζθάιεηαο
Ακπέιη: 21 εκέξεο
Μειηά, Αριαδηά, Φαζόιηα, Μπηδέιηα: 14 εκέξεο
Ππξελόθαξπα, Καξπνύδη: 7 εκέξεο
Αγγνύξη, Κνινθύζη, Τνκάηα, Μειηηδάλα, Πηπεξηά: 3 εκέξεο

Δηαρείξηζε αλζεθηηθόηεηαο: Οκάδα Τξόπνπ Δξάζεο:

3

Χξήζε ηνπ ζθεπάζκαηνο κόλν πξνιεπηηθά θαη ζε ελαιιαγή κε κπθεηνθηόλα θαηά
πξνηίκεζε επαθήο ή κπθεηνθηόλα πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ νκάδα ησλ DMIs (ππννκάδα
ησλ ηξηαδνιώλ) ή δελ εκθαλίδνπλ δηαζηαπξσηή αλζεθηηθόηεηα κε εθείλα ηεο νκάδαο ησλ
DMIs, ζηελ νπνία αλήθεη θαη ην tebuconazole.
Φπηνηνμηθόηεηα:

Γελ είλαη θπηνηνμηθό ζηηο ζπληζηώκελεο θαιιηέξγεηεο θαη

δόζεηο
Σπλδπαζηηθόηεηα:

Γελ ζπλδπάδεηαη κε ζθεπάζκαηα αιθαιηθήο αληίδξαζεο.

Σήκαλζε ηνμηθόηεηαο: Xn-Δπηβιαβέο, Ν-Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ
Φξάζεηο θηλδύλνπ:
R22

Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο

R41

Κίλδπλνο ζνβαξήο βιάβεο ησλ καηηώλ

R63

Πηζαλόο θίλδπλνο δπζκελώλ επηδξάζεσλ ζην έκβξπν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
θύεζεο

R65/66/67 Δπηβιαβέο: Μπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβε ζηνπο πλεύκνλεο ζε πεξίπησζε
θαηάπνζεο. Παξαηεηακέλε έθζεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη μεξόηεηα δέξκαηνο
ή ζθάζηκν. Ζ εηζπλνή αηκώλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππλειία θαη δάιε.
R51/53

Σνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη
καθξνρξόληεο δπζκελείο επηπηώζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ
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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

S23

Μελ αλαπλέεηαη ην ζθεύαζκα ή ην ςεθαζηηθό πγξό

S25

Απνθεύγεηε ηελ επαθή κε ηα κάηηα

S36/37/39 Φνξάηε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία, γάληηα θαη ζπζθεπή
πξνζηαζίαο καηηώλ / πξνζώπνπ
S61

Απνθεύγεηε ηελ ειεπζέξσζή ηνπ ζην πεξηβάιινλ. Αλαθεξζείηε ζε εηδηθέο
νδεγίεο / δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο.

Πιύλεηε ηα ρέξηα θαη ηα αθάιππηα κέξε ηνπ ζώκαηνο πξηλ θάηε, πηείηε ή θαπλίδεηε θαη
κεηά ηνλ ςεθαζκό.
Να κελ ρξεζηκνπνηείηαη παξνπζία εγθύσλ γπλαηθώλ
Γηα λα απνθύγεηε θηλδύλνπο γηα ηελ αλζξώπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ,
αθνινπζείζηε ηηο νδεγίεο ρξήζεο

Πξώηεο βνήζεηεο – Αληίδνην
ε πεξίπησζε θαηάπνζεο λα κελ πξνθιεζεί εκεηόο. Εεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή ζπκβνπιή
θαη δείμηε απηό ην δνρείν ή ηελ εηηθέηα.
ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αλ αηζζαλζείηε αδηαζεζία, δεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή
ζπκβνπιή (δείμηε ηελ εηηθέηα όπνπ είλαη δπλαηόλ).
ε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα πιπζείηε ακέζσο κε άθζνλν ηξερνύκελν λεξό θαη
δεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή
Γελ ππάξρεη εηδηθό αληίδνην. Αθνινπζείζηε ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία.
Τει. Κέληξνπ δειεηεξηάζεσλ: 1401
Οδεγίεο γηα ηελ αζθαιή απόζπξζε ηεο ζπζθεπαζίαο
Οη άδεηεο ζπζθεπαζίεο μεπιέλνληαη ππό πίεζε ή γίλεηαη ηξηπιό μέπιπκα. Σα λεξά ηνπ
μεπιύκαηνο πξνζηίζεληαη ζην ςεθαζηηθό δηάιπκα. ηε ζπλέρεηα, αθνύ νη άδεηεο
ζπζθεπαζίεο ηξππεζνύλ πξνεγνπκέλσο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο κε πεξαηηέξσ ρξήζεο
καδί κε ηα θνπηηά πνπ ζα θαηαζηξαθνύλ κε ζθίζηκν, ελαπνηίζεληαη ζε εηδηθά ζεκεία
ζπιινγήο γηα αλαθύθισζε ή αλάθηεζε ελέξγεηαο.

