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Όξνη έγθξηζεο ηνπ ζθεπάζκαηνο  Θεξηλόο Πνιηόο Φάξκα-Χεκ 98,5 EC  
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09 Ινύιηνπ 2010 

 
 

Κάηνρνο εγγξαθήο:  Farma-Chem ΑΒΔΔ         
 
 
Εκπνξηθό Όλνκα:  Θεξηλόο Πνιηόο Φάξκα-Χεκ 98,5 EC      
 
 
Μνξθή:  Γαιαθησκαηνπνηήζηκν πγξό (EC)       
 
 
Εγγπεκέλε ζύλζεζε:  paraffinic oil (CAS RN 8042-47-5) 98,5% β/β      
    βνεζεηηθέο νπζίεο 1,5%  β/β       

 

 

Πεξηεθηηθόηεηα ηεο ηερληθά θαζαξήο δξαζηηθήο νπζίαο ζε θαζαξή δξαζηηθή νπζία:   
    paraffinic oil (CAS RN 8042-47-5) 100%β/β     
 

 

Παξαζθεπαζηήο δξαζηηθήο νπζίαο:        Newdorff GmbH       
 
 
Παξαζθεπαζηήο ζθεπάζκαηνο:      ΦΑΡΜΑ - ΧΖΜ ΑΒΔΔ, Διιάδα     
 
 
Δηαλνκέαο:   L. Lambrou Agro Ltd        
 
 
Σηόρνο γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη: 
  Θεξηλόο πνιηόο θαηά θνθθνεηδώλ, αθάξεσλ, αθίδσλ θαη ιεπηδνπηέξσλ     

 
Τξόπνο εθαξκνγήο:  Ψεθαζκνί θαιύςεσο θπιιώκαηνο (κέρξη απνξξνήο) κε ςεθαζηήξεο 
θνηλνύ όγθνπ (5-6 atm) ή κεραλνθίλεηνπο (25-30 atm) θαη κπέθ ηύπνπ ζθνύπαο    

 
 
Τξόπνο παξαζθεπήο ςεθαζηηθνύ δηαιύκαηνο: 
  Γεκίζηε ην ςεθαζηήξα κε ηε κηζή πνζόηεηα ηνπ απαηηνύκελνπ λεξνύ. Γηαιύζηε ηε  

ζπληζηώκελε δόζε ηνπ ζθεπάζκαηνο ζε κηθξή πνζόηεηα λεξνύ θαη ξίμηε ην ζην ςεθαζηήξα 

αλαδεύνληαο θαιά. πκπιεξώζηε κε ην ππόινηπν λεξό ζπλερίδνληαο ηελ αλάδεπζε κέρξη ην 

ηέινο ηνπ ςεθαζκνύ. ε πεξίπησζε πνπ πξέπεη λα πξνζηεζνύλ άιια θπηνπξνζηαηεπηηθά 

πξντόληα, απηό γίλεηαη αθνύ πξώηα ην γαιάθησκα ηνπ νξπθηειαίνπ αλαδεπηεί θαιά.    

ε πεξίπησζε πνπ ην αλακείμνπκε κε βξέμηκε ζθόλε, εηνηκάδνπκε πξώηα ην αξαησκέλν 

γαιάθησκα νξπθηειαίνπ θαη κεηά πξνζζέηνπκε ηελ ήδε δηαιπκέλε ζε λεξό βξέμηκε ζθόλε.   

 



Φάζκα δξάζεο 
 

Καιιηέξγεηεο Ερζξνί 
Δόζε 

(θ.εθ. / 100 ι 
λεξό) 

Χξόλνο εθαξκνγήο 

Εζπεξηδνεηδή 
 
Λεκνληά, 
Πνξηνθαιηά, 
Κηηξνκειηά 

-Κνθθνεηδή 
(θόθθηλε ςώξα, 
κπηηιόκνξθε ςώξα, 
άζπξε ςώξα, 
ςεπδόθνθθνο, 
παξιαηόξηα, ιεθάλην) 
-Αθίδεο 
-Αθάξεα 
-Πξνλύκθεο εληόκσλ 

1000-1300 
ή 

500 
ζε ζπλδπαζκό 
κε ηελ θαλνληθή 

δόζε ελόο 
εληνκνθηόλνπ 

ή αθαξενθηόλνπ 

Μπνξεί λα εθαξκνζζεί θαζ 'όιε ηε 
δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ. 
πληζηώληαη ςεθαζκνί: 
-Άλνημεο (κε ηελ έλαξμε ηεο βιάζηεζεο) 
-Καινθαηξηνύ 
-Φζηλνπώξνπ 
-Χεηκώλα 
Ζ θαιύηεξε επνρή είλαη αξρέο Ηνπλίνπ κε 
ηέινο επηεκβξίνπ. 
ε πεξίπησζε έληνλεο πξνζβνιήο κπνξεί 
λα γίλεη ςεθαζκόο θαη ην ρεηκώλα 
(Φεβξνπάξην-Μάξηην) 

Μεινεηδή 
 
Μειηά 
Αριαδηά 

-Κνθθνεηδή 
(βακβαθάδα, 
καύξε ςώξα, 
κπηηιόκνξθε ςώξα, 
ζθαηξνιεθάλην) 
-Απγά αθάξεσλ 
-Πξνλύκθεο αθίδσλ 
θαη άιισλ εληόκσλ 

Μπνξεί λα εθαξκνζζεί θαζ' όιε ηε 
δηάξθεηα ηνπ  ρξόλνπ. 
πληζηώληαη ςεθαζκνί: 
-Άλνημεο (κε ηελ έλαξμε ηεο 
βιάζηεζεο). 
-Καινθαηξηνύ. 
-Φζηλνπώξνπ. 
-Χεηκώλα. 

Ππξελόθαξπα 
 
Βεξηθνθηά, 
Ρνδαθηληά, 
Νεθηαξηληά, 
Γακαζθεληά 

-Κνθθνεηδή 
(βακβαθάδα, 
καύξε ςώξα, 
κπηηιόκνξθε ςώξα, 
ζθαηξνιεθάλην) 
-Απγά αθάξεσλ 
-Πξνλύκθεο αθίδσλ 
θαη άιισλ εληόκσλ 

Ειηά 

-Κνθθνεηδή 
(παξιαηόξηα, 
αζπηδησηόο, 
ιεθάλην, 
πνιίληα) 
-Πξνλύκθεο εληόκσλ 

Καιισπηζηηθά 

-Κνθθνεηδή 
(παξιαηόξηα, 
κπηηιόκνξθε ςώξα) 
-Απγά ηεηξαλύρσλ 
-Πξνλύκθεο αθίδσλ 
θαη άιισλ εληόκσλ 

 
Παξαηεξήζεηο: 
 

1. Καηά ηε ρξήζε ηνπ ζεξηλνύ πνιηνύ ηα δέλδξα πξέπεη λα είλαη πνηηζκέλα. Πνηίδνπκε κία 
εβδνκάδα πξηλ από ηνλ ςεθαζκό. 
2. Να κελ γίλνληαη ςεθαζκνί όηαλ ππάξρεη παγεηόο ή θίλδπλνο παγεηνύ, θαζώο θαη ζε 
πεξηόδνπο μεξαζίαο θαη ππεξβνιηθήο πγξαζίαο. 
 

Θεξηλόο Πνιηόο  
Φάξκα-Χεκ 98,5 EC 



 

Χξόλνο αζθάιεηαο: 20 εκέξεο γηα όιεο ηηο θαιιηέξγεηεο 
 

Φπηνηνμηθόηεηα:    

1. Να κε γίλεηαη εθαξκνγή όηαλ ε ζεξκνθξαζία μεπεξλάεη ηνπο 32°C.      
2. Να κελ εθαξκόδεηαη επί 30 εκέξεο πξηλ ή κεηά από εθαξκνγέο ζθεπαζκάησλ πνπ 
πεξηέρνπλ ζείν ή ζεηαζβέζηην.            
3. ηα κεινεηδή θαη ηδηαίηεξα ζηελ πνηθηιία θξπζηάιιη, λα κελ πξνεγείηαη ή έπεηαη εθαξκνγή 
captan γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ κίαο (1) εβδνκάδαο.        
4. Να ρξεζηκνπνηνύληαη νη κηθξέο δόζεηο ζε επαίζζεηα ζην ιάδη θπηά (π.ρ. ζε κεξηθά 
θαιισπηζηηθά). Να γίλεηαη δνθηκή ζε 1 ή 2 θπηά.         
 
 
Σπλδπαζηηθόηεηα:   Γελ ζπλδπάδεηαη κε ηζρπξώο αιθαιηθά ζθεπάζκαηα (βνξδηγάιεην 

πνιηό, ζεηαζβέζηην, ζείν, propargite, captan). Να κελ ρξεζηκνπνηείηαη καδί ή ακέζσο πξηλ ή 

κεηά από ςεθαζκό κε folpet.           

 

Σήκαλζε ηνμηθόηεηαο:   -            

 
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 αλαπλέεηε ηo ςεθαζηηθό πγξό         

  S24/25   Απνθεύγεηε ηελ επαθή κε ηα κάηηα θαη ην δέξκα       

  S37/39  Φνξάηε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία θαη γάληηα      

  S51   Να ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζε θαιά αεξηδόκελν ρώξν      

 

«Γηα λα απνθύγεηε θηλδύλνπο γηα ηελ αλζξώπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ, αθνινπζήζηε ηηο 

νδεγίεο ρξήζεο.» 

 

Πξώηεο βνήζεηεο – Αληίδνην 

ε πεξίπησζε εηζπλνήο κεηαθηλείζηε ηνλ παζόληα από ηελ πεξηνρή. Δάλ δελ αλαπλέεη θάληε 

ηερλεηή αλαπλνή. Αλ ρξεηαζηεί δεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή       

ε πεξίπησζε επαθήο κε ην δέξκα πιπζείηε ακέζσο κε άθζνλν λεξό θαη ζαπνύλη   

ε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα πιπζείηε ακέζσο κε άθζνλν ηξερνύκελν λεξό γηα 15 

ιεπηά θαη δεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή           

ε πεξίπησζε θαηάπνζεο κελ πξνθαιέζεηε εκεηό. Εεηείζηε ακέζσο ηαηξηθή ζπκβνπιή θαη 

δείμηε απηό ην δνρείν ή ηελ εηηθέηα.           

Θεξηλόο Πνιηόο  
Φάξκα-Χεκ 98,5 EC 



 

Καηά ηελ θαηάπνζε κπνξεί λα πξνθιεζεί αλαξξόθεζε πξνθαιώληαο βιάβε ζηνπο 

πλεύκνλεο          

 

 

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 ή ζθηζζνύλ, ελαπνηίζεληαη ζε εηδηθά ζεκεία ζπιινγήο.      

Θεξηλόο Πνιηόο  
Φάξκα-Χεκ 98,5 EC 


