ΚΤΠΡΗΑΚΖ

ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Ο ΠΔΡΗ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2011
(Ν 141(I)/2011)
ΑΓΔΗΑ ΓΗΑ ΓΗΑΘΔΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΗ ΥΡΖΖ
Λακβάλνληαο ππφςε:
Τελ αίηεζε κε αξ. 3389, εκεξνκελίαο
θπηνπξνζηαηεπηηθνχ πξντφληνο θαη

15/11/2010

γηα

ρνξήγεζε

άδεηαο

ηελ επηζηνιή ηνπ αηηεηή κε εκ. 17/01/2011 γηα ρνξήγεζε ηεο άδεηαο κε βάζε ηελ ακνηβαία
αλαγλψξηζε ηεο αμηνιφγεζεο πνπ δηελεξγήζεθε γηα ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ηνπ ίδηνπ
ζθεπάζκαηνο ζηε Φηλιαλδία, γηα ρξήζε κόλν εληόο ζεξκνθεπίνπ,
ρνξεγείηαη άδεηα γηα δηάζεζε ζηελ αγνξά θαη ρξήζε ζην θπηνπξνζηαηεπηηθό πξντόλ
PRESTOP®

κε ηα αθόινπζα ζηνηρεία:

Α) Γεληθά ζηνηρεία άδεηαο
1. Αξηζκφο Άδεηαο:

2904

Ζκεξνκελία ρνξήγεζεο άδεηαο:

23/11/2011

Ζκεξνκελία ιήμεο άδεηαο:

31/03/2015

2. Κάηνρνο ηεο άδεηαο:

VERDERA OY, Φηλιαλδία

3. Υπεχζπλνο γηα ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά:

L. Lambrou Agro Ltd

(εθφζνλ είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ
θάηνρν άδεηαο)
4. Γηαλνκέαο / Γηαλνκείο:

L. Lambrou Agro Ltd

Β) Σαπηόηεηα ηνπ Φπηνπξνζηαηεπηηθνύ Πξντόληνο
1. Δκπνξηθφ Όλνκα:

Prestop®

2. Μνξθή:

Βξέμηκε ζθφλε (WP)

3. Δγγπεκέλε ζχλζεζε ηνπ ζθεπάζκαηνο:

Gliocladium catenulatum strain J1446 32% w/w
(2*108 CFU/g)
Νεξφ: 6% β/β
Βνεζεηηθέο νπζίεο: 62% β/β

4. Παξαζθεπαζηήο ζθεπάζκαηνο:

E-NEMA Gesellshaft Fuer Biotechnologie und
biologischen Pflanzenschutz mbH, Germany

5. Δξγνζηάζην παξαζθεπήο ηνπ ζθεπάζκαηνο:

E-NEMA Gesellshaft Fuer Biotechnologie,
Germany

6. Δξγνζηάζην ζπζθεπαζίαο ηνπ ζθεπάζκαηνο:

Oy Pack Company Ab, Finland

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

Α/Α
1

Δίδνο

Μέγεζνο

Σαθνχιη

100γξ. θαη 1 θηιφ

Υιηθφ
Air tight and moisture-proof Al
uminium - paper - plastic laminated packets

Γ) Γξαζηηθή νπζία
1. Κνηλή Ολνκαζία:

Gliocladium catenulatum strain J1446

2. Πεξηεθηηθφηεηα ηεο ηερληθά θαζαξήο δξαζηηθήο νπζίαο ζε θαζαξή δξαζηηθή νπζία:
3. Παξαζθεπαζηήο ηεο δ.ν.:

Verdera Oy, Finland

4. Δξγνζηάζην παξαζθεπήο ηεο δ.ν.:

Verdera Oy, Finland

-

Γ) ηνηρεία γηα ηε Υξήζε ηνπ Φπηνπξνζηαηεπηηθνύ Πξντόληνο
1. Καηεγνξία θαη Τξφπνο Γξάζεο:

Μπθεηνθηφλν γηα πξνζηαηεπηηθή ρξήζε, πνπ πεξηέρεη
ζηέιερνο ηνπ κχθεηα Gliocladium catenulatum. Ζ δξάζε
ηνπ νθείιεηαη ζην ππεξπαξαζηηηζκφ θαη πεξηιακβάλεη ηελ
παξαγσγή θαηαιπηηθψλ ελδχκσλ (chitinase θαη βglucanase), απνηθηζκφ ηνπ ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη
αληαγσληζκφ δσηηθνχ ρψξνπ θαη ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ.

2. Πξννξίδεηαη γηα: επαγγεικαηίεο ρξήζηεο

√

εξαζηηέρλεο ρξήζηεο
3. Τξφπνο Δθαξκνγήο:

Δθαξκφδεηαη ζην έδαθνο ή ππφζηξσκα, σο πδαηηθφ δηάιπκα κέζσ ηνπ
ζπζηήκαηνο άξδεπζεο, κε δηαβξνρή ή κε ελζσκάησζε. Δθαξκφδνληαη
ςεθαζκνί θπιιψκαηνο γηα αεξνκεηαθεξφκελα παζνγφλα

4. Τξφπνο παξαζθεπήο ςεθαζηηθνχ δηαιχκαηνο:
Αλακηγλχεηαη ηε ζπληζηψκελε δφζε κε κηθξή πνζφηεηα λεξνχ. Αλαδεχεηαη κέρξη ηελ πιήξε
νκνγελνπνίεζε ηνπ δηαιχκαηνο θαη πξνζζέζηε ηελ ππφινηπε πνζφηεηα ηνπ λεξνχ κε ζπλερή
αλάδεπζε. Τν πδαηηθφ δηάιπκα ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί εληφο ηεο εκέξαο.

5. Φάζκα Γξάζεο
α) Καηαπνιέκεζε ηεο Κνκκηώδνπο ζήςεο ηνπ ζηειέρνπο (Didymella bryoniae) ζην
αγγνπξάθη θαη ηεο θαηάο ζήςεο (Βνηξύηε - Botrytis sp.) ζηελ ηνκάηα, πηπεξηά θαη
αγγνπξάθη:
Γφζε: 10 ιίηξα δηαιχκαηνο 0.5% αλά 500 θπηά
Τξφπνο θαη ρξφλνο εθαξκνγήο: Χεθαζκφο ησλ βιαζηψλ ακέζσο κεηά ηε κεηαθχηεπζε. Να δίδεηαη
ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο πιεγέο. Γηα ηελ θνκκηψδε ζήςε ηνπ ζηειέρνπο ζην αγγνπξάθη λα δίδεηαη
ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε βάζε ησλ βιαζηψλ.
Δπαλάιεςε κε κεζνδηαζηήκαηα 3-4 εβδνκάδσλ.
Μέγηζηνο αξηζκφο εθαξκνγψλ αλά θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν: 1-4
β) Καηαπνιέκεζε ηεο θαηάο ζήςεο (Βνηξύηε - Botrytis sp.) ζηε θξάνπια:
Γφζε: 120 ιίηξα δηαιχκαηνο 0.5% αλά δεθάξην
Τξφπνο θαη ρξφλνο εθαξκνγήο: Χεθαζκφο ζηελ έλαξμε, ζην κέζν θαη ζην ηέινο ηεο άλζεζεο.
Δπαλάιεςε κε κεζνδηαζηήκαηα 3-4 εβδνκάδσλ.
Μέγηζηνο αξηζκφο εθαξκνγψλ αλά θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν: 3

γ) Καηαπνιέκεζε ηεο θαηάο ζήςεο (Βνηξύηε - Botrytis sp.) ζε Καιισπηζηηθά θπηά θαη
πνξόθπηα Λαραληθώλ:
Γφζε: 0.5% δηάιπκα Prestop
Τξφπνο θαη ρξφλνο εθαξκνγήο:
1. Χεθαζκφο ησλ θπηψλ κέρξη απνξξνήο. Δθαξκνγή θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ κνζρεπκάησλ θαη
ην θχηξσκα ησλ ζπνξφθπησλ. Δπαλάιεςε φηαλ απαηηείηαη, κε κεζνδηαζηήκαηα 3-4 εβδνκάδσλ.
2. Δκβάπηηζε ησλ κνζρεπκάησλ (ζπζηήλεηαη κφλν ζε πνψδε θπηά).
Μέγηζηνο αξηζκφο εθαξκνγψλ αλά θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν: 3
δ) Καηαπνιέκεζε αζζελεηώλ ηνπ ξηδηθνύ ζπζηήκαηνο (Πύζην, Φπηόθζνξα, Ρηδνθηόληα θαη
Φνπδάξην):
Δθαξκφζηε ζην ππφζηξσκα αλάπηπμεο θαηά ηε ζπνξά, κεηαθχηεπζε θαη/ή ζην ζηάδην θχηεπζεο.
Δπαλαιάβεηε ηελ εθαξκνγή κε κεζνδηαζηήκαηα 4-6 εβδνκάδσλ. Τν 0.5% πδαηηθφ δηάιπκα ηνπ
Prestop εθαξκφδεηαη κε ςεθαζκφ, δηαβξνρή, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο άξδεπζεο ή κε αλάκημε κε ην
ππφζηξσκα αλάπηπμεο.
Σπληζηψκελεο δφζεηο:
Γηα ην αγγνπξάθη, ηνκάηα, πηπεξηά, αξσκαηηθά θαη θαιισπηζηηθά θπηά εθαξκφζηε 200-250γξ.
Prestop αλά 1000 θπηά. Όηαλ ελζσκαηψλεηαη ην Prestop ζην ππφζηξσκα αλάπηπμεο
ρξεζηκνπνηείζηε 200-500γξ. Prestop αλά 1m3 ππνζηξψκαηνο. Αλακίμηε πξψηα ηε ζθφλε κε λεξφ
ψζηε λα δηαζθαιίζεηε ηελ νκνηφκνξθε θαηαλνκή ηνπ πξντφληνο ζην ππφζηξσκα.
Γηα ην ςεθαζκφ/δηαβξνρή κηθξψλ ζπνξφθπησλ, ρξεζηκνπνηείζηε 5-10γξ. Prestop/m2 (ν φγθνο ηνπ
λεξνχ θαζνξίδεηαη αλάινγα κε ηελ πγξαζία ηνπ ππνζηψκαηνο). Γηα αηνκηθά γιαζηξάθηα
ςεθάζηε/δηαβξέμηε ην ππφζηξσκα αλάπηπμεο κε πδαηηθφ δηάιπκα Prestop 0.5% κε δφζε αλάινγα
κε ην κέγεζνο ηεο γιάζηξαο:
Όγθνο γιάζηξαο
100 θ.εθ.
250 θ.εθ.
500 θ.εθ.
1 ιίηξν

Λίηξα δηαιχκαηνο 0.5% αλά
1,000 θπηά

Πνζφηεηα (γξ) ηνπ Prestop πνπ
απαηηείηαη γηα 1,000 θπηά

4-10
10-25
20-50
40-100

20-50
50-125
100-250
200-500

Παξαηεξήζεηο:
- Γηα δηάιπκα 0.5%: Αλαινγία αλάκημεο είλαη 100γξ. Prestop / 20 ιίηξα λεξό
- Γελ πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζε άξξηδα κνζρεχκαηα
- Τν Prestop κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πξνγξάκκαηα νινθιεξσκέλεο θαηαπνιέκεζεο,
αληηθαζηζηψληαο κία ή δχν εθαξκνγέο κε ρεκηθά ζθεπάζκαηα.

6. Τειεπηαία επέκβαζε πξηλ ηε ζπγθνκηδή ή πξηλ ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά φηαλ πξφθεηηαη γηα
κεηαζπιιεθηηθέο ρξήζεηο:

7.

Δηδηθέο

ζπλζήθεο

Καιιηέξγεηεο

Φξφλνο Αζθάιεηαο

Όιεο νη θαιιηέξγεηεο

0

γεσξγηθέο,

θπηνυγείαο

ή

πεξηβαληνιινγηθέο

ππφ

ηηο

νπνίεο

ην

θπηνπξνζηαηεπηηθφ πξντφλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ή λα απνθιεηζηεί:

-

8. Φξνληθφ 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. Σηνηρεία θπηνηνμηθφηεηαο, επαηζζεζίαο πνηθηιηψλ θαη θάζε άιιεο παξελέξγεηαο ζηα θπηά ή ηα
πξντφληα ηνπο:
Τν ζθεχαζκα δελ είλαη θπηνηνμηθφ ζηηο ζπληζηψκελεο θαιιηέξγεηεο θαη δφζεηο. Σε πςειέο δφζεηο
δπλαηφλ λα παξνπζηαζηεί θαζπζηέξεζε ηεο αλάπηπμεο ζε νξηζκέλα είδε. Μπνξεί λα
παξνπζηαζηεί θαζπζηέξεζε ηεο ξηδνβνιίαο ή δηαηαξαρή ηεο αλάπηπμεο φηαλ εθαξκφδεηαη ζε
ππνζηξψκαηα κε άξξηδα κνζρεχκαηα ή κνζρεχκαηα απφ κηθξνπνιιαπιαζηαζκφ.

10. Σπλδπαζηηθφηεηα:

Γελ ζπλδπάδεηαη κε άιια θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα ή ιηπάζκαηα

11. Σήκαλζε θπηνπξνζηαηεπηηθνχ πξντφληνο:

Xi – Δξεζηζηηθφ

12. Φξάζεηο θηλδχλνπ:
R43

Μπνξεί λα πξνθαιέζεη επαηζζεηνπνίεζε ζε επαθή κε ην δέξκα.

13. Φξάζεηο αζθάιεηαο:
S1/2
S13
S22
S24
S29
S36/37/39

SP1

Φπιάμηε ην θιεηδσκέλν θαη καθξηά απφ παηδηά
Φπιάμηε ην καθξηά απφ ηξφθηκα, πνηά θαη δσνηξνθέο
Μελ αλαπλέεηε ηελ ζθφλε
Απνθεχγεηε ηελ επαθή κε ην δέξκα
Μελ αδεηάδεηε ην ππφινηπν ηνπ πεξηερνκέλνπ ζηελ απνρέηεπζε
Φνξάηε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία, γάληηα θαη ζπζθεπή πξνζηαζίαο
πξνζψπνπ.
Φνξάηε ιαζηηρέληεο κπφηεο.
Όηαλ εθαξκφδεηαη κε ςεθαζκφ λα θνξάηε κάζθα πξνζηαζίαο κε θίιηξν ζθφλεο
Μελ ξππαίλεηε ην λεξφ κε ην πξντφλ ή ηε ζπζθεπαζία ηνπ

Γηα λα απνθχγεηε θηλδχλνπο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ, αθνινπζείζηε ηηο νδεγίεο
ρξήζεο

14. Πξψηεο Βνήζεηεο - Αληίδνην:
Σε 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.
Σε πεξίπησζε εηζπλνήο: Απνκαθξχλεηε ηνλ παζφληα ζηνλ θαζαξφ αέξα. Κξαηήζηε ηνλ παζφληα
δεζηφ θαη ζε εξεκία. Εεηείζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή.
Σε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα: Ξεπιχλεηε ηα κάηηα κε θαζαξφ λεξφ γηα αξθεηά ιεπηά.
Σπκβνπιεπζείηε νθζαικίαηξν.
Σε πεξίπησζε θαηάπνζεο: Φνξεγήζηε άθζνλν λεξφ. Μελ ρνξεγείηαη ηίπνηα απφ ην ζηφκα αλ ν
αζζελήο δελ έρεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ. Πξνθαιέζηε άκεζα εκεηφ θαη θαιέζηε γηαηξφ.
Αληίδνην: Γελ ππάξρεη γλσζηφ αληίδνην, αθνινπζείζηε ζπκπσκαηηθή ζεξαπεία.
Σει. Κέληξνπ δειεηεξηάζεσλ: 112 ή 199
Δ. πλζήθεο απνζήθεπζεο, ρξνληθή ζηαζεξόηεηα ηνπ θπηνπξνζηαηεπηηθνύ πξντόληνο:
Γηαηεξείηαη ζηαζεξφ γηα έμη κήλεο ζην ςπγείν ζε ζεξκνθξαζία 4oC ή γηα έλα κήλα ζε ζεξκνθξαζία
δσκαηίνπ. Φξεζηκνπνηείηαη άκεζα αθνχ αλνηρζεί ε ζπζθεπαζία.

Σ. Οδεγίεο γηα ηελ αζθαιή απόζπξζε ηνπ θπηνπξνζηαηεπηηθνύ πξντόληνο θαη ηεο
ζπζθεπαζίαο:
Οη άδεηεο ζπζθεπαζίεο αθνχ θαηαζηξαθνχλ πξνεγνπκέλσο κε ζθίζηκν, κπνξνχλ λα απνξξηθζνχλ
ζηα νηθηαθά ζθχβαια.

Ε. Άιιεο πιεξνθνξίεο / ππνρξεώζεηο:
1.Να ππνβιεζεί ε ηειηθή εηηθέηα
2.Ζ παξνχζα άδεηα κπνξεί λα αλαθιεζεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή δηαπηζησζεί παξάβαζε ησλ
πξνλνηψλ ηνπ πεξί Φπηνπξνζηαηεπηηθψλ Πξντφλησλ ηνπ 2011.

Ζκεξνκελία:

24/04/2012

(Αλδξνχια Γεσξγίνπ)
Γηεπζχληξηα
Τκήκαηνο Γεσξγίαο
Σθξαγίδα

