
Παράρτημα 
 

Όροι έγκρισης του σκευάσματος  Alverde 24SC με αριθμό εγγραφής     2812   . 
 

08 Φεβρουαρίου 2010 
 
 
Κάτοχος εγγραφής:  BASF Agro Ελλάς A.B.E.E       
 
 
Εμπορικό Όνομα:  ALVERDE 24SC                    
 
 
Μορφή:    Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)                   
 
 
Εγγυημένη σύνθεση:  metaflumizone 24% β/o       
 
    βοηθητικές ουσίες  76.6% β/β      
 
 
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική 
ουσία:     metaflumizone 94,5% w/w min               
 
 
Παρασκευαστής δραστικής ουσίας:   BASF SE, Germany                            
 
 
Παρασκευαστής σκευάσματος:   BASF SE, Germany                            
 
 
∆ιανομέας:     Agrolan Ltd                                                                        
 
 
Στόχος για τον οποίο προορίζεται: 
  Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση του δορυφόρου στην πατάτα και των 

λεπιδόπτερων στην τομάτα και πιπεριά θερμοκηπίου. Το Alverde ενεργεί κυρίως δια 

της κατάποσης. Προκαλεί παράλυση του νευρικού συστήματος με αποτέλεσμα τα 

έντομα να σταματούν να τρέφονται λίγες ώρες μετά την εφαρμογή και να ακολουθεί ο 

θάνατος εντός 1-2 ημερών                                               
 
 
Τρόπος εφαρμογής:  Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος     
 
 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος: 
  Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε 
την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος με συνεχή ανάδευση. Προσθέστε το   
υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.                                               

 



 
Φάσμα δράσης 
 

Καλλιέργειες Εχθρός ∆όση 
(κ.ε. / 100 λ νερό)

Μέγιστος αρ. 
εφαρμογών Χρόνος εφαρμογής 

Πατάτα 
∆ορυφόρος 
(Leptinotarsa 
decemlineate) 

25 3 

Ψεκασμοί στην αρχή της 
προσβολής από 
προνύμφες στα πρώτα 
στάδια ανάπτυξης. 
Σε περίπτωση νέας 
προσβολής επαναληπτικοί 
ψεκασμοί (2 τo μέγιστο). 

Τομάτα 
θερμοκηπίου 

Πράσινο σκουλήκι 
(Heliothis armigera)  
 
Πλούσια, 
(Plusia gama)  
 
Σποντόπτερα 
(Spodoptera spp) 

100 2 

Ψεκασμοί στην αρχή της 
προσβολής από 
προνύμφες στα πρώτα 
στάδια ανάπτυξης.  
Σε περίπτωση ισχυρής 
πίεσης από τα έντομα 
επανάληψη μετά από 7-10 
μέρες. 

Πιπεριά 
θερμοκηπίου 

Chrysodeixis 
chalcites,  
 
Πράσινο σκουλήκι 
(Heliothis armigera)  
 
Σποντόπτερα 
(Spodoptera spp) 
 
 
Πυραλίδα  
Ostinia nubilalis 

100 2 

Ψεκασμοί στην αρχή της 
προσβολής από 
προνύμφες στα πρώτα 
στάδια ανάπτυξης.  
Σε περίπτωση ισχυρής 
πίεσης από τα έντομα 
επανάληψη μετά από 7-10 
μέρες. 
 
Να χρησιμοποιείται με την 
ολοκλήρωση της 
ωοτοκίας και, πριν από 
την εκκόλαψη των αυγών. 

 
 
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:  
- Πατάτα: 14 ημέρες  
- Τομάτα (Θερμ.): 3 ημέρες 
- Πιπεριά (Θερμ.): 3 ημέρες 

 
 
∆ιαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου ∆ράσης: 22B     

▪ Εφαρμόζεται προληπτικά στα πρώτα στάδια της προσβολής και σε εναλλαγή με 

εντομοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης                         

▪ Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 για την πατάτα και 2 για την τομάτα και πιπεριά    
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Φυτοτοξικότητα:   ∆εν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις 

εφαρμογής. Για τις νέες ποικιλίες και για τις εφαρμογές σε θερμοκήπιο, πριν τη 

γενικευμένη χρήση, να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή σε μικρό αριθμό φυτών.               

 
Σήμανση τοξικότητας:   Xi-Ερεθιστικό, Ν-Επικίνδυνο για το περιβάλλον,     
 
Φράσεις κινδύνου: 
 

R36     Ερεθίζει τα μάτια                             

R48/22     Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη                      

 έκθεση σε περίπτωση καταπόσεως        

R50/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει   

  μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον     

 
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, πίνετε ή καπνίζετε     

S25 Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια        

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.                      

SPe1 Μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του      

SPe3 Για να προστατεύσετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη                      

ζώνη προστασίας 5 μέτρων μέχρι τα επιφανειακά ύδατα για την καλλιέργεια της 

πατάτας                                                                                                                             

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

ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης         

 
 
Συστήνεται η επανείσοδος στην ψεκασμένη περιοχή αφού έχει στεγνώσει το 
ψεκαστικό διάλυμα.            
Η περιοχή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για βόσκηση ακόμη και σε 
περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας.         
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Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο 
Αποφεύγεται την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και το ρουχισμό. Αφαιρέστε το 

μολυσμένο ρουχισμό. Σε περίπτωση προβλήματος ζητείστε ιατρική φροντίδα και 

δείξτε το δοχείο, την ετικέτα και/ή το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.     

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα αφαιρέστε όλο το μολυσμένο ρουχισμό και 

πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Αν εμφανιστεί ερεθισμός ζητείστε 

ιατρική βοήθεια.         

Σε περίπτωση  εισπνοής διατηρείστε τον ασθενή σε ηρεμία, μεταφέρετε τον σε καθαρό 

αέρα και ζητείστε ιατρική βοήθεια.          

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό για αρκετά 

λεπτά με τα βλέφαρα ανοικτά και ζητείστε συμβουλή οφθαλμίατρου.    

Σε περίπτωση κατάποσης ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και πιείτε άφθονο νερό. 

Ζητείστε ιατρική βοήθεια. Μην προκαλέσετε εμετό αν δεν συμβουλευτείτε γιατρό. Μην 

προκαλέσετε εμετό ή μη δίνετε τίποτε από στόματος σε άτομο που δεν έχει τις 

αισθήσεις του ή έχει σπασμούς.                                      

 
∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.    
 
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 καταστραφούν με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, 

εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.  

 

Ανάκληση της έγκρισης 
 
 Η έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των 

προνοιών της σχετικής νομοθεσίας.         
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