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τορηγείηαι άδεια για διάθεζη ζηην αγορά και τρήζη ζηο θσηοπροζηαηεσηικό προχόν 

  GRANSTAR 50SG    με ηα ακόλοσθα ζηοιτεία: 

 

Α) Γενικά ζηοιτεία άδειας 

 

1. Αξηζκφο Άδεηαο: 

 

Ζκεξνκελία ρνξήγεζεο άδεηαο:  

 

Ζκεξνκελία ιήμεο άδεηαο:  

 

2. Κάηνρνο ηεο άδεηαο:  

 

 

3. Τπεχζπλνο γηα ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά:   

(εθφζνλ είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ  

θάηνρν άδεηαο)  

 

4. Γηαλνκέαο / Γηαλνκείο:   

 

 

 

 

 

Σελ αίηεζε κε αξ. 3176, εκεξνκελίαο 17/07/2007 γηα ρνξήγεζε άδεηαο 
θπηνπξνζηαηεπηηθνχ πξντφληνο θαη 
 
ηελ επηζηνιή ηνπ αηηεηή κε εκ. 16/03/2011 γηα ρνξήγεζε ηεο άδεηαο κε βάζε ηελ ακνηβαία 
αλαγλψξηζε ηεο αμηνιφγεζεο πνπ δηελεξγήζεθε γηα ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ηνπ ίδηνπ 
ζθεπάζκαηνο ζηελ Διιάδα,  
 
 
 
 
 
 
 
 

2893 

23/11/2011 

28/02/2016 

DUPONT AGRO HELLAS S.A. 

Spyros Stavrinides Chemicals Ltd 
 

Spyros Stavrinides Chemicals Ltd 



Β) Σασηόηηηα ηοσ Φσηοπροζηαηεσηικού Προχόνηος 

 

1. Δκπνξηθφ Όλνκα:            

 

2. Μνξθή:  

 

3. Δγγπεκέλε ζχλζεζε ηνπ ζθεπάζκαηνο:   

 

 

4. Παξαζθεπαζηήο ζθεπάζκαηνο:  

 

 

5. Δξγνζηάζην παξαζθεπήο ηνπ ζθεπάζκαηνο:  

 

 

 

6. Δξγνζηάζην ζπζθεπαζίαο ηνπ ζθεπάζκαηνο:  

 

7. πζθεπαζίεο κε ηηο νπνίεο ην πξντφλ ζα δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά: 

 

Α/Α Δίδνο Μέγεζνο Τιηθφ 

1. Βάδν κέζα ζε θνπηί 
40 γξ., 50 γξ., 75 γξ. θαη 
100 γξ 

Βάδν πνιπαηζπιελίνπ πςειήο 
ππθλφηεηαο (HDPE) κέζα ζε 
δηαθαλέο πιαζηηθφ θνπηί (PET) 

 

 

  

 Γ) Γραζηική οσζία  

          

1. Κνηλή Ολνκαζία:   

 

2. Πεξηεθηηθφηεηα ηεο ηερληθά θαζαξήο δξαζηηθήο νπζίαο ζε θαζαξή δξαζηηθή νπζία:  

 

3. Παξαζθεπαζηήο ηεο δ.ν.:  

 

 

4. Δξγνζηάζην παξαζθεπήο ηεο δ.ν.:  

  

 

Granstar 50SG 

Τδαηνδηαιπηνί θφθθνη (SG)
  

tribenuron-methyl 50% β/β 
βνεζεηηθέο νπζίεο 47,4% β/β 

DuPont de Nemours (France) S.A.S., Γαιιία 

1. DuPont de Nemours France S.A.S., Γαιιία 
2. DuPont Australia Limited, Απζηξαιία 
3. DuPont Crop Protection EI Paso Plant, Ζ.Π.Α 
4. DuPont Agrichemical Products Caribe, Inc.,Ζ.Π.Α. 

 

DuPont de Nemours France S.A.S., Γαιιία 

tribenuron-methyl 

950 g/Kg min 

DuPont de Nemours S.A.S., Γαιιία 
 

1. DuPont Agrichemical Caribe Industries, Ltd., Ζ.Π.Α. 
2. DuPont Agricultural Chemicals Ltd., Κίλα 

 



 

Γ) ηοιτεία για ηη Υρήζη ηοσ Φσηοπροζηαηεσηικού Προχόνηος 

 

1. Καηεγνξία θαη Σξφπνο Γξάζεο:  

 

 

 

 

 

 

2. Πξννξίδεηαη γηα:  επαγγεικαηίεο ρξήζηεο  

 εξαζηηέρλεο ρξήζηεο 

 

3. Σξφπνο Δθαξκνγήο:  

 

 

 

4. Σξφπνο παξαζθεπήο ςεθαζηηθνχ δηαιχκαηνο:  

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

Σν GRANSTAR 50 SG, είλαη εθιεθηηθφ κεηαθπηξσηηθφ δηδαληνθηφλν γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 
πιαηχθπιισλ δηδαλίσλ ζηα ζηηεξά (καιαθφ θαη ζθιεξφ ζηηάξη, θξηζάξη), ειηά θαη ειίαλζν.  
Tν tribenuron-methyl δξα δηαζπζηεκαηηθά, απνξξνθάηαη θπξίσο απφ ην θχιισκα θαη 
δεπηεξεπφλησο απφ ηε ξίδα ησλ δηδαλίσλ, κεηαθηλείηαη ζηα αθξαία κεξηζηψκαηα, βιαζηνχ θαη ξίδαο 
θαη εκπνδίδεη ηελ αλάπηπμή ηνπο. Γξα σο παξεκπνδηζηήο ηνπ ελδχκνπ ζπλζεηάζε ηνπ 
νμηθνγαιαθηηθνχ (ALS) κε απνηέιεζκα ηελ παξεκπφδηζε ηεο βηνζχλζεζεο ησλ ακηλνμέσλ. 

 
 

Καζνιηθφο ςεθαζκφο θπιιψκαηνο κε πίεζε κηθξφηεξε απφ 2,7 αηκφζθαηξεο (40 psi) θαη ζπλερή 
αλάδεπζε κε ηα ζπλήζε ςεθαζηηθά εδάθνπο θαη κε 20-40 ιίηξα ςεθαζηηθνχ πγξνχ ζην δεθάξην 

Γεκίζηε ην ςεθαζηήξα θαηά ην ¼ κε λεξφ. Πξνζζέηνπκε αλαδεχνληαο ηελ ζπληζηψκελε δφζε 
ηνπ ζθεπάζκαηνο. πκπιεξψλνπκε κε ην ππφινηπν λεξφ θαη πξνζζέηνπκε ην 
επηθαλεηνδξαζηηθφ. Πξαγκαηνπνηήζηε ηνλ ςεθαζκφ ππφ ζπλερή αλάδεπζε.  
 
Σρόπος παραζκεσής υεκαζηικού σγρού: 
Να ρξεζηκνπνηείηαη πάληα θαζαξφο ςεθαζηήξαο. Γεκίδoπκε ηo δνρείν ηνπ ςεθαζηηθνχ θαηά ην 
¼ κε λεξφ θαη πξνζζέηνπκε αλαδεχνληαο ηελ ζπληζηψκελε δφζε ηνπ ζθεπάζκαηνο. 
πκπιεξψλνπκε κε ην ππφινηπν λεξφ θαη πξνζζέηνπκε ην επηθαλεηνδξαζηηθφ. 
Πξαγκαηνπνηήζηε ηνλ ςεθαζκφ ππφ ζπλερή αλάδεπζε. 
Μελ μαλαρξεζηκνπνηείηε ηα θελά πιηθά ζπζθεπαζίαο γηα νπνηαδήπνηε άιιε ρξήζε. 

 
Καθαριζμός υεκαζηήρα: Ακέζσο κεηά ηνλ ςεθαζκφ είλαη απαξαίηεηνο ν ζρνιαζηηθφο 
θαζαξηζκφο ηνπ ςεθαζηήξα σο εμήο: 
• Καηά ηελ παξαζθεπή ηνπ ςεθαζηηθνχ πγξνχ λα ιακβάλεηαη πξφλνηα ψζηε λα κελ παξακέλεη 
ππφινηπν ςεθαζηηθνχ πγξνχ ζην  ςεθαζηήξα.  Γεκίζηε ηνλ  άδεην  ςεθαζηήξα θαη φια ηα κέξε  
ηνπ ςεθαζηηθνχ κε θαζαξφ λεξφ 
• Μηζνγεκίζηε ην ςεθαζηήξα κε θαζαξφ λεξφ, πξνζζέζηε 1 ιίηξν νηθηαθή ακκσλία 
(πεξηεθηηθφηεηαο 3%) γηα θάζε 100 ιίηξα λεξφ θαη απνγεκίζηε κε θαζαξφ λεξφ. 
• Γεκίζηε φια ηα κέξε ηνπ ςεθαζηηθνχ, αθήζηε λα θπθινθνξήζεη ην δηάιπκα κέζσ ησλ 
ζσιελψζεσλ γηα ηνπιάρηζηνλ 15 ιεπηά κε ζπλερή αλάδεπζε θαη αδεηάζηε ηειείσο.   
• Γηα λα αθαηξεζνχλ φια ηα ίρλε ηνπ δηαιχκαηνο, μεπιχλεηε ζρνιαζηηθά ην ςεθαζηήξα θαη φια 
ηα κέξε ηνπ ςεθαζηηθνχ κε άθζνλν θαζαξφ λεξφ.        
• Αθαηξέζηε θαη θαζαξίζηε ρσξηζηά ζε δηάιπκα ακκσλίαο ίδηαο ζπγθέληξσζεο ηα κπεθ θαη ηα 
θίιηξα.  
• Σν ςεθαζηηθφ λα κελ μεπιέλεηαη ζε έδαθνο πνπ θαιιηεξγείηαη ή πξφθεηηαη λα θαιιηεξγεζεί.
    

 



5. Φάζκα Γξάζεο 

Πεδίο 
Δθαρμογής 

Δτθρός / 
Αζθένεια / 

Ειζάνιο ποσ 
ελέγτεηαι 

Γόζεις 

Σρόπος και Υρόνος εθαρμογής 
Μέγιζηος αρ. 

εθαρμογών / καλλιεργ. 
περίοδο 

γρ. /100 λίηρα 
υεκ. σγρού 

Όγκος υεκ. 
σγρού 

(λίηρα / δεκ.) 

γρ. ζκ./δεκ. 
μέγιζηη 

ιηηρά 
- ηηάξη 
(καιαθφ θαη 
ζθιεξφ) 
- Κξηζάξη 

Πιαηχθπιια 
δηδάληα  

(εηήζηα θαη 
πνιπεηή) 

 

- 

20 – 40 

2-3 
Μεηαθπηξσηηθή εθαξκνγή κεηά ηα 3 
θχιια ηεο θαιιηέξγεηαο θαη κέρξη ηελ 
πιήξε έθπηπμε ηνπ «θχιινπ ζεκαία» 

Μία εθαξκνγή γηα φιεο 
ηηο θαιιηέξγεηεο. 

Δλιά - 2,5-4 

Καηεπζπλφκελνο ςεθαζκφο ησλ 
δηδαλίσλ ην Φζηλφπσξν, ή ηέιε 
Υεηκψλα-αξρέο Άλνημεο 
απνθεχγνληαο ηελ επαθή ησλ 
ζηαγνληδίσλ ηνπ ςεθαζηηθνχ 
δηαιχκαηνο κε ην θχιισκα, ηνπο 
ηξπθεξνχο βιαζηνχο, ηηο παξαθπάδεο 
θαη ηηο κε επνπισκέλεο πιεγέο 
θιαδέκαηνο. Ο ςεθαζκφο επηηξέπεηαη 
κφλν ζε εγθαηεζηεκέλνπο ειαηψλεο 
απφ ην ηξίην (3ν) έηνο ηεο θχηεπζή 
ηνπο θαη κεηά 

Ζλίανθος: 
ρξεζηκνπνηείηαη 
κφλν ζε Τβξίδηα 
ειίαλζνπ 
ηερλνινγίαο 
Express Sun ηα 
νπνία είλαη 
αλζεθηηθά ζην 
tribenuron-methyl 

- 3,75 
Μεηαθπηξσηηθή εθαξκνγή φηαλ ν 
ειίαλζνο είλαη ζην ζηάδην ησλ 2-8 
θχιισλ. 



 

Καηαπολεμούμενα ζιζάνια: 
1. ιηηρά: 
- Δπαίζζεηα: κπηθφξα (Bifora radians), θαςέιια (Capsella  bursa-pastoris), αγξηνκαξγαξίηα 
(Chrysanthemum segetum), θίξζην (Cirsium arvense), κηθξφθαξπε θνιιεηζίδα (Galium spurium), θνηλή 
παπαξνχλα (Papaver rhoeas),  ρακνκήιη (Chamomilla  recutita), πνιπθφκπη  (Polygonum aviculare), 
άγξην ζηλάπη (Sinapis arvensis), ζηειιάξηα (Stellaria media),  αλζεκίδα (Anthemis arvensis), ζηζχκπξην 
(Sisymbrium spp.), θνηλφο αγξηνπαλζέο (Viola arvensis). 
- Μεηξίσο επαίζζεηα: κεγαιφθαξπε θνιιεηζίδα (Galium aparine), αγξηφβηθνο (Vicia spp.). 
 
2. Δλιά 
- Δπαίζζεηα: αλζεκίδα (Anthemis arvensis), θαιεληνχια (Calendula  arvensis), θαςέιια (Capsella  
bursa-pastoris), ινπβνπδηά (Chenopodium album), θνηλή παπαξνχλα (Papaver rhoeas), άγξην ζηλάπη 
(Sinapis arvensis), πνιπεηήο δσρφο (Sonchus arvensis), δσρφο (Sonchus oleraceus), ζηειιάξηα 
(Stellaria media), πνιπεηήο ηζνπθλίδα (Urtica dioica).  
 
- Μεηξίσο επαίζζεηα: αλαγαιιίδα (Anagallis arvensis), κεγαιφθαξπε θνιιεηζίδα (Galium aparine), 
γεξάλη (Geranium molle), δσδεθάλζη (Lamium amplexicaule), θνπθάγθαζν (Silybum marianum).  
 
3. Ζλίανθος 
- Δπαίζζεηα: δσδεθάλζη (Lamium amplexicaule), θνηλή παπαξνχλα (Papaver rhoeas), πιαγηαζηφ βιήην 
(Amaranthus blitoides), ηξαρχ βιήην (Amaranthus retroflexus), ηξαρχο δσρφο (Sonchus asper), 
πεξηπινθάδα (Convolvulus arvensis), καξηηάθνο (Senecio   vulgaris),  θαπλφρνξην (Fumaria officinalis), 
βξσκνινπβνπδηά   (Chenopodium   vulvaria),   ινπβνπδία (Chenopodium   album), πνιπθφκπη 
(Polygonum   aviculare), ζηλάπη (Sinapis spp.), αληξάθια (Portulaca oleracea), πηθξαγγνπξηά 
(Ecballium elaterium), θφλπδα (Conyza spp.), αγξηνληνκαηηά (Solanum nigrum).  

 
- Μεηξίσο επαίζζεηα δηδάληα: αλαγαιιίδα (Anagallis arvensis).   

 
Παραηηρήζεις : 

1. ην ζηηάξη (καιαθφ θαη ζθιεξφ) θαη ζην θξηζάξη γηα ηα δηδάληα κπηθφξα (Bifora radians), κηθξφθαξπε 

θνιιεηζίδα (Galium spurium), κεγαιφθαξπε θνιιεηζίδα (Galium aparine), πνιπθφκπη (Polygonum 

aviculare) θαη θίξζην (Cirsium arvense) λα ρξεζηκνπνηείηαη ε κεγαιχηεξε δφζε. 

2. ην ζηηάξη (καιαθφ θαη ζθιεξφ) θαη ζην   θξηζάξη ε πξνζζήθε κε ηνληδφκελνπ επηθαλεηνδξαζηηθνχ 

TREND 90 SL ζε αλαινγία 0.05% θαη' φγθν είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ θαιχηεξε δξάζε ηνπ 

ζθεπάζκαηνο ζηα δηδάληα αλζεκίδα (Anthemis arvensis), κπηθφξα (Bifora radians), κηθξφθαξπε   

θνιιεηζίδα   (Galium   spurium),   κεγαιφθαξπε   θνιιεηζίδα   (Galium aparine), θίξζην (Cirsium 

arvense) θαη αγξηφβηθνο (Vicia spp.). 

3. ηελ ειηά ε πξνζζήθε κε ηνληδφκελνπ επηθαλεηνδξαζηηθνχ TREND 90 SL ζε αλαινγία 0.1% θαη' 

φγθν είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ θαιχηεξε δξάζε ηνπ ζθεπάζκαηνο. 

4. ηνλ ειίαλζν ε πξνζζήθε κε ηνληδφκελνπ επηθαλεηνδξαζηηθνχ TREND 90 SL ζε αλαινγία 0.1% θαη' 

φγθν ή CODACIDE ζηε δφζε 125 θ.εθ/δεθ. είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ θαιχηεξε δξάζε ηνπ ζθεπάζκαηνο. 

5. Ζ δφζε είλαη αλάινγε ηνπ ζηαδίνπ αλάπηπμεο ησλ δηδαλίσλ. 

6.Τγξαζία ηνπ εδάθνπο θαη ν δεζηφο θαηξφο επηηαρχλνπλ ηελ δξάζε ηνπ ελψ κεγάιε                                                            

μεξαζία θαη πνιχ θξχν ηελ επηβξαδχλνπλ. 

7. Γελ ρξεηάδεηαη επαλάιεςε ηνπ ςεθαζκνχ αλ βξέμεη αθνχ πεξάζνπλ 2 ψξεο απφ ηνλ ςεθαζκφ. 

8. Σα απνηειέζκαηα είλαη θαιχηεξα φηαλ ν ςεθαζκφο γίλεηαη λσξίο θαη ηα δηδάληα είλαη κηθξά θαη ζην 

ζηάδην ηεο δσεξήο αλάπηπμήο ηνπο. 

9. ΣΑ   ΥΛΩΡΑ   ΜΔΡΖ   ΣΩΝ   ΗΣΖΡΩΝ   ΣΑ   ΟΠΟΗΑ   ΔΥΔΗ   ΔΦΑΡΜΟΘΔΗ   ΣΟ 

ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΟ   ΠΡΟΪΟΝ   GRANSTAR   50   SG   ΓΔΝ   ΘΑ   ΠΡΔΠΔΗ   ΝΑ 

ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ ΑΝ ΕΩΟΣΡΟΦΖ Ή ΓΗΑ ΒΟΚΖΖ ΠΡΗΝ ΣΖΝ ΤΓΚΟΜΗΓΖ TOY ΠΟΡΟΤ. 

 

 

 

 



6. Σειεπηαία επέκβαζε πξηλ ηε ζπγθνκηδή ή πξηλ ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά φηαλ πξφθεηηαη γηα 

κεηαζπιιεθηηθέο ρξήζεηο: 

Καλλιέργειες Υρόνος Αζθάλειας 

Διηά 28 εκέξεο 

Ζιίαλζνο, ηηεξά 
Μη ευαρμόσιμο λόγω τοσ τρόνοσ 
ευαρμογής  

 

 

7. Δηδηθέο ζπλζήθεο γεσξγηθέο, θπηνυγείαο ή πεξηβαληνιινγηθέο ππφ ηηο νπνίεο ην 

θπηνπξνζηαηεπηηθφ πξντφλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ή λα απνθιεηζηεί: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Υξνληθφ δηάζηεκα αζθαιείαο κεηαμχ εθαξκνγήο θαη - 

α) ζπνξάο ή θχηεπζεο ηεο πξνζηαηεπφκελεο θαιιηέξγεηαο:  

 

β) ζπνξάο ή θχηεπζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ πνπ αθνινπζνχλ:  

 

 

γ) ηεο πξφζβαζεο ηνπ αλζξψπνπ ή ησλ δψσλ ζηελ θαιιηέξγεηα ζηελ νπνία έρεη εθαξκνζηεί ην 

θπηνπξνζηαηεπηηθφ πξντφλ:  

 

 

 

9. ηνηρεία θπηνηνμηθφηεηαο, επαηζζεζίαο πνηθηιηψλ θαη θάζε άιιεο παξελέξγεηαο ζηα θπηά ή ηα 

πξντφληα ηνπο: 

 

 

 

 

10. πλδπαζηηθφηεηα:   

 

 

ΔΗΓΗΚΔ ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΗ ΓΗΑ ΣΑ ΕΗΕΑΝΗΟΚΣΟΝΑ 
- Φπιάμηε ην ρσξηζηά απφ άιια θπηνθάξκαθα, ιηπάζκαηα θαη ζπφξνπο. 
- Υξεζηκνπνηείηε ρσξηζηά ςεθαζηηθά κέζα γηα ηα δηδαληνθηφλα. 
- Με ςεθάδεηε φηαλ θπζάεη. 
- Με δηπινςεθάδεηε ηα άθξα ησλ δσλψλ. 
- Μελ απμάλεηε ηηο δφζεηο. 
- Υξεζηκνπνηείζηε κπεθ ηχπνπ ζθνχπαο. 
- Μελ ην ρξεζηκνπνηείηε ζε θαιιηέξγεηεο πνπ δελ ζπληζηάηαη. 
 
Γιατείριζη ανθεκηικόηηηας: Ομάδα Σρόποσ Γράζης: B       
Να εθαξκφδνληαη ελαιιαθηηθέο κέζνδνη αληηκεηψπηζεο δηδαλίσλ (κεραληθή κέζνδνο, θαιιηεξγεηηθά 
κέηξα θιπ) φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ θαη λα γίλεηαη ελαιιαγή δηδαληνθηφλσλ κε δηαθνξεηηθφ νκάδα 
ηξφπνπ δξάζεο γηα ηελ απνθπγή αλάπηπμεο αλζεθηηθφηεηαο    

---- 

Με ζπέξλεηε ή θπηεχεηε άιιε θαιιηέξγεηα εθηφο απφ ζηηάξη ή θξηζάξη πξηλ πεξάζνπλ 90 κέξεο 
απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Granstar 50SG. 

Κξαηήζηε ηα παξαγσγηθά δψα καθξηά απφ ηελ ςεθαζκέλε πεξηνρή πξηλ ηε ζπγθνκηδή ηνπ 
ζπφξνπ. 

Σν ζθεχαζκα δελ είλαη θπηνηνμηθφ ζηηο ζπληζηψκελεο θαιιηέξγεηεο θαη δφζεηο θαη ζηηο Κππξηαθέο 
εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο. Να κελ ςεθάδνληαη ζηηεξά πνπ είλαη θαηαπνλεκέλα απφ παγεηφ, 
λεξνθξαηήκαηα, αζζέλεηεο θ.ι.π 

 

--- 
 
 



 

11. ήκαλζε θπηνπξνζηαηεπηηθνχ πξντφληνο:  

 

 

12. Φξάζεηο θηλδχλνπ:  

 

 

 

 

 

13. Φξάζεηο αζθάιεηαο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Πξψηεο Βνήζεηεο - Αληίδνην: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xi – Δξεζηζηηθφ,  Ν – Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ 
 
 

R43        Μπνξεί λα πξνθαιέζεη επαηζζεηνπνίεζε ζε επαθή κε ην δέξκα.    
R50/53 Πνιχ ηνμηθφ γηα ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξφληεο 
δπζκελείο επηπηψζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ 

 
 

S1/2 Φπιάμηε ην θιεηδσκέλν θαη καθξηά απφ παηδηά       
S13 Φπιάμηε ην καθξηά απφ ηξφθηκα, πνηά θαη δσνηξνθέο      
S20/21 Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε κελ ηξψηε, κελ πίλεηε ή θαπλίδεηε     
S36/37 Φνξάηε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία θαη γάληηα                                    
S60 Σν πιηθφ θαη ν πεξηέθηεο ηνπ λα ζεσξεζνχλ θαηά ηε δηάζεζή ηνπο, επηθίλδπλα απφβιεηα  
S61 Απνθεχγεηε ηελ ειεπζέξσζή ηνπ ζην πεξηβάιινλ. Αλαθεξζείηε ζε εηδηθέο νδεγίεο / δειηίν 

δεδνκέλσλ αζθαιείαο.        
SP1 Μελ ξππαίλεηε ην λεξφ κε ην πξντφλ ή ηε ζπζθεπαζία ηνπ  
SPe3 Γηα λα πξνζηαηέςεηε ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο, λα αθήζεηε κηα αςέθαζηε δψλε                     

πξνζηαζίαο 5 μέηρφν απφ ηα επηθαλεηαθά χδαηα.      
SPe3 Γηα λα πξνζηαηέςεηε ηα θπηά κε ζηφρνπο λα αθήζεηε, λα αθήζεηε κηα αςέθαζηε   
  δψλε πξνζηαζίαο 10 μέηρφν απφ ηε κε γεσξγηθή δψλε      
 
 
«Οη   εξγάηεο   δελ ζα πξέπεη λα εηζέιζνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο κέρξη ηα θπηά λα ζηεγλψζνπλ.» 
 
«Γηα λα απνθχγεηε θηλδχλνπο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ, αθνινπζήζηε ηηο 
νδεγίεο ρξήζεο.»    

 
 
 
 

ε πεξίπησζε επαθήο κε ην δέξκα: Αθαηξέζηε ηα εκπνηηζκέλα κε ην ςεθαζηηθφ πγξφ ξνχρα 
ακέζσο θαη πιχλεηε θαιά ηα πξνζβεβιεκέλα κέξε ηνπ ζψκαηνο κε λεξφ θαη ζαπνχλη. Δάλ ν 
εξεζηζκφο παξακέλεη δεηείζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή.        
ε πεξίπησζε  εηζπλνήο:  Απνκαθξχλεηε ηνλ παζφληα ζηνλ θαζαξφ αέξα. Κξαηήζηε ηνλ παζφληα 
δεζηφ θαη ζε εξεκία. Εεηείζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή.       
ε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα: Ξεπιχλεηε ηα κάηηα κε θαζαξφ λεξφ γηα αξθεηά ιεπηά. 
πκβνπιεπζείηε νθζαικίαηξν.          
ε πεξίπησζε θαηάπνζεο: Υνξεγήζηε 1-2 πνηήξηα λεξφ. Μελ πξνθαιείηε εκεηφ. Εεηήζηε ακέζσο 
ηαηξηθή ζπκβνπιή.           
 
Αληίδνην: Γελ ππάξρεη γλσζηφ αληίδνην, αθνινπζείζηε ζπκπσκαηηθή ζεξαπεία.    
 
Σηλ. Κένηροσ δηληηηριάζεφν: 112 ή 199 

 



Δ. σνθήκες αποθήκεσζης, τρονική ζηαθερόηηηα ηοσ θσηοπροζηαηεσηικού προχόνηος: 

 

 

 

 

Σ. Οδηγίες για ηην αζθαλή απόζσρζη ηοσ θσηοπροζηαηεσηικού προχόνηος και ηης 

ζσζκεσαζίας: 

 

 

 

 

 

 

Ε. Άλλες πληροθορίες / σποτρεώζεις: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζκεξνκελία:   21/03/2012  

 

                      

         (Αλδξνχια Γεσξγίνπ) 
                 Γηεπζχληξηα  
           Σκήκαηνο Γεσξγίαο 
 

       θξαγίδα 

 

 

Σν ζθεχαζκα παξακέλεη ζηαζεξφ γηα 2 ρξφληα ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαζθεπήο ηνπ, 
φηαλ απνζεθεχεηαη, ζηελ αξρηθή ηνπ, θιεηζηή ζπζθεπαζία, ζε ρψξν μεξφ, δξνζεξφ, θαη θαιά 
αεξηδφκελν πξνζηαηεπφκελν απφ αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο θαη ην άκεζν ειηαθφ θσο 

 
 

Σα θελά πιηθά ζπζθεπαζίαο μεπιέλνληαη ππφ πίεζε ή γίλεηαη ηξηπιφ μέπιπκα (ηα λεξά ηνπ 
μεπιχκαηνο ηα ξίρλνπκε πίζσ ζην ςεθαζηήξα) θαη ζηε ζπλέρεηα αθνχ θαηαζηξαθνχλ κε ηξχπεκα, 
γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο κε πεξαηηέξσ ρξήζεο, ελαπνηίζεληαη ζε εηδηθά ζεκεία ζπιινγήο γηα 
αλάθηεζε ελέξγεηαο 

 
 

Ζ παξνχζα άδεηα κπνξεί λα αλαθιεζεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή δηαπηζησζεί παξάβαζε ησλ 
πξνλνηψλ ηνπ πεξί Φπηνπξνζηαηεπηηθψλ Πξντφλησλ ηνπ 2011. 

 


