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Λακβάλνληαο ππφςε: 

 

 

 

 

 

τορηγείηαι άδεια για διάθεζη ζηην αγορά και τρήζη ζηο θσηοπροζηαηεσηικό προϊόν 

  PROMANAL AGRO    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. 3451, εκεξνκελίαο 17/02/2012 γηα ρνξήγεζε άδεηαο 
θπηνπξνζηαηεπηηθνχ πξντφληνο γηα ην νπνίν ππνβάιιεηαη επηζηνιή πξφζβαζεο ζηα 
ζηνηρεία πνπ ππνβιήζεθαλ γηα παλνκνηφηππν αδεηνδνηεκέλν πξντφλ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2912 

20/02/2012 

31/12/2019 

W. NEUDORFF GmbH KG, GERMANY 

L. Lambrou Agro Ltd 

L. Lambrou Agro Ltd 
 



Β) Σασηόηηηα ηοσ Φσηοπροζηαηεσηικού Προϊόνηος 

 

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 Φηάιεο θαη δνρεία 1, 5, 20 θαη 200 ιίηξα HDPE ή COEX 

    

    

 

  

 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.:  

  

 

Promanal Agro 

Γαιαθησκαηνπνηήζηκν πγξφ (EC) 

paraffinic oil (CAS RN 8042-47-5) 98,5% β/β 
βνεζεηηθέο νπζίεο 1,5%  β/β 

W. Neudorff GmbH KG, Germany 
 

W. Neudorff GmbH KG, Germany 
 
 

W. Neudorff GmbH KG, Germany 
 
 

paraffinic oil (CAS RN 8042-47-5)  

100% β/β 

W. Neudorff GmbH KG, Germany 
 
 

W. Neudorff GmbH KG, Germany 
 
 
 



 

Γ) ηοιτεία για ηη Υρήζη ηοσ Φσηοπροζηαηεσηικού Προϊόνηος 

 

1. Καηεγνξία θαη Σξφπνο Γξάζεο:  

 

 

2. Πξννξίδεηαη γηα:  επαγγεικαηίεο ρξήζηεο 

 εξαζηηέρλεο ρξήζηεο 

 

3. Σξφπνο Δθαξκνγήο:  

 

 

 

4. Σξφπνο παξαζθεπήο ςεθαζηηθνχ δηαιχκαηνο:  

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

Θεξηλφο πνιηφο θαηά θνθθνεηδψλ, αθάξεσλ, αθίδσλ θαη 
ιεπηδνπηέξσλ 

 

Φεθαζκνί θαιχςεσο θπιιψκαηνο (κέρξη απνξξνήο) κε ςεθαζηήξεο 
θνηλνχ φγθνπ (5-6 atm) ή κεραλνθίλεηνπο (25-30 atm) θαη κπέθ ηχπνπ 
ζθνχπαο 

Γεκίζηε ην ςεθαζηήξα κε ηε κηζή πνζφηεηα ηνπ απαηηνχκελνπ λεξνχ. Γηαιχζηε ηε 
ζπληζηψκελε δφζε ηνπ ζθεπάζκαηνο ζε κηθξή πνζφηεηα λεξνχ θαη ξίμηε ην ζην ςεθαζηήξα 
αλαδεχνληαο θαιά. πκπιεξψζηε κε ην ππφινηπν λεξφ ζπλερίδνληαο ηελ αλάδεπζε κέρξη ην 
ηέινο ηνπ ςεθαζκνχ. ε πεξίπησζε πνπ πξέπεη λα πξνζηεζνχλ άιια θπηνπξνζηαηεπηηθά 
πξντφληα, απηφ γίλεηαη αθνχ πξψηα ην γαιάθησκα ηνπ νξπθηειαίνπ αλαδεπηεί θαιά.  
  
ε πεξίπησζε πνπ ην αλακείμνπκε κε βξέμηκε ζθφλε, εηνηκάδνπκε πξψηα ην αξαησκέλν 
γαιάθησκα νξπθηειαίνπ θαη κεηά πξνζζέηνπκε ηελ ήδε δηαιπκέλε ζε λεξφ βξέμηκε ζθφλε. 

 



 

5. Φάζκα Γξάζεο 

Πεδίν Δθαξκνγήο Δρζξφο  
Γφζε 

θ.εθ. /100 ιίηξα ςεθ. 
πγξνχ 

Σξφπνο θαη Υξφλνο εθαξκνγήο 

Δζπεριδοειδή 
 
Λεκνληά, 
Πνξηνθαιηά, 
Κηηξνκειηά 

-Κνθθνεηδή 
(θφθθηλε ςψξα, κπηηιφκνξθε ςψξα, 
άζπξε ςψξα, ςεπδφθνθθνο, 
παξιαηφξηα, ιεθάλην) 
-Αθίδεο 
-Αθάξεα 
-Πξνλχκθεο εληφκσλ 

1000-1300 
ή 

500 
ζε ζπλδπαζκφ 
κε ηελ θαλνληθή 

δφζε ελφο 
εληνκνθηφλνπ 

ή αθαξενθηφλνπ 

Μπνξεί λα εθαξκνζζεί θαζ 'φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 
ρξφλνπ. 
πληζηψληαη ςεθαζκνί: 
-Άλνημεο (κε ηελ έλαξμε ηεο βιάζηεζεο) 
-Καινθαηξηνχ 
-Φζηλνπψξνπ 
-Υεηκψλα 
Ζ θαιχηεξε επνρή είλαη αξρέο Ηνπλίνπ κε ηέινο 
επηεκβξίνπ. 
ε πεξίπησζε έληνλεο πξνζβνιήο κπνξεί λα γίλεη 
ςεθαζκφο θαη ην ρεηκψλα (Φεβξνπάξην-Μάξηην) 

Μηλοειδή 
 
Μειηά 
Αριαδηά 

-Κνθθνεηδή 
(βακβαθάδα, καχξε ςψξα, 
κπηηιφκνξθε ςψξα, ζθαηξνιεθάλην) 
-Απγά αθάξεσλ 
-Πξνλχκθεο αθίδσλ 
θαη άιισλ εληφκσλ 

Μπνξεί λα εθαξκνζζεί θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ  
ρξφλνπ. 
πληζηψληαη ςεθαζκνί: 
-Άλνημεο (κε ηελ έλαξμε ηεο 
βιάζηεζεο). 
-Καινθαηξηνχ. 
-Φζηλνπψξνπ. 
-Υεηκψλα. 

Πσρηνόκαρπα 
 
Βεξηθνθηά, 
Ρνδαθηληά, 
Νεθηαξηληά, 
Γακαζθεληά 

-Κνθθνεηδή 
(βακβαθάδα, καχξε ςψξα, 
κπηηιφκνξθε ςψξα, ζθαηξνιεθάλην) 
-Απγά αθάξεσλ 
-Πξνλχκθεο αθίδσλ 
θαη άιισλ εληφκσλ 

Δλιά 

-Κνθθνεηδή 
(παξιαηφξηα, αζπηδησηφο, 
ιεθάλην, πνιίληα) 
-Πξνλχκθεο εληφκσλ 

Καλλωπιζηικά 

-Κνθθνεηδή 
(παξιαηφξηα, κπηηιφκνξθε ςψξα) 
-Απγά ηεηξαλχρσλ 
-Πξνλχκθεο αθίδσλ 
θαη άιισλ εληφκσλ 

Παραηηρήζεις: 
1. Καηά ηε ρξήζε ηνπ ζεξηλνχ πνιηνχ ηα δέλδξα πξέπεη λα είλαη πνηηζκέλα. Πνηίδνπκε κία εβδνκάδα πξηλ απφ ηνλ ςεθαζκφ. 
2. Να κελ γίλνληαη ςεθαζκνί φηαλ ππάξρεη παγεηφο ή θίλδπλνο παγεηνχ, θαζψο θαη ζε πεξηφδνπο μεξαζίαο θαη ππεξβνιηθήο πγξαζίαο. 



 

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

κεηαζπιιεθηηθέο ρξήζεηο: - 20 ημέρες για όλες ηις καλλιέργειες 

 

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:   

 

 

 

11. ήκαλζε θπηνπξνζηαηεπηηθνχ πξντφληνο:  

 

12. Φξάζεηο θηλδχλνπ:  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

1. Να κε γίλεηαη εθαξκνγή φηαλ ε ζεξκνθξαζία μεπεξλάεη ηνπο 32°C.      
2. Να κελ εθαξκφδεηαη επί 30 εκέξεο πξηλ ή κεηά απφ 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 ρξεζηκνπνηνχληαη νη κηθξέο δφζεηο ζε επαίζζεηα ζην ιάδη θπηά (π.ρ. ζε κεξηθά 
θαιισπηζηηθά). Να γίλεηαη δνθηκή ζε 1 ή 2 θπηά. 
 

Γελ ζπλδπάδεηαη κε ηζρπξψο αιθαιηθά ζθεπάζκαηα (βνξδηγάιεην πνιηφ, 
ζεηαζβέζηην, ζείν, propargite, captan).  
Να κελ ρξεζηκνπνηείηαη καδί ή ακέζσο πξηλ ή κεηά απφ ςεθαζκφ κε folpet. 

 
 

Xn – Δπηθίλδπλν, Xi – Δξεζηζηηθφ 

R20/21/22 Βιαβεξφ φηαλ εηζπλέεηε, ζε επαθή κε ην δέξκα θαη ζε πεξηπηψζεηο θαηάπνζεο 
R36 Δξεζίδεη ηα κάηηα 
RΟ4/RΟ7 Πνιχ ηνμηθφ γηα ηα ςάξηα θαη γεληθά γηα ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο. 

R53 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξφληεο δπζκελείο επηπηψζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ 



13. Φξάζεηο αζθάιεηαο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Πξψηεο Βνήζεηεο - Αληίδνην: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ. σνθήκες αποθήκεσζης, τρονική ζηαθερόηηηα ηοσ θσηοπροζηαηεσηικού προϊόνηος: 

 

 

 

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

ζσζκεσαζίας: 

 

 

 

Ε. Άλλες πληροθορίες / σποτρεώζεις: 

 

 

 

 

Ζκεξνκελία:        20/02/2012  

                      

         (Αλδξνχια Γεσξγίνπ) 
                 Γηεπζχληξηα  
           Σκήκαηνο Γεσξγίαο 
 

       θξαγίδα 

S1/2 Φπιάμηε ην θιεηδσκέλν θαη καθξηά απφ παηδηά. 
S13  Φπιάμηε ην καθξηά απφ ηξφθηκα, πνηά θαη δσνηξνθέο. 
S23  Μελ εηζπλέεηε ην ςεθαζηηθφ πγξφ. 
S25  Απνθεχγεηαη επαθή κε ηα κάηηα. 
S27  Αθαηξέζηε ακέζσο φια ηα ξνχρα ζηα νπνία έπεζε ζθεχαζκα ή ςεθαζηηθφ πγξφ. 
S35  Καηαζηξέςηε ηα θελά κέζα ζπζθεπαζίαο. Ζ ρξήζε ηνπο γηα θάζε ζθνπφ είλαη επηθίλδπλε. 
SY1/4  Φνξάηε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία, ιαζηηρέληα γάληηα θαη γπαιηά ή κάζθα 
φηαλ ρεηξίδεζηε ή εθαξκφδεηε ην ζθεχαζκα. 
SY8  Πιχληε ηα ρέξηα θαη ηα αθάιππηα κέξε ηνπ ζψκαηνο πξηλ θάηε, πηείηε ή θαπλίζεηε θαη 
κεηά ηνλ ςεθαζκφ. 
SY11  Με ξππαίλεηε ηα λεξά χδξεπζεο ή άξδεπζεο κε ην θάξκαθν ή ηα θελά ζπζθεπαζίαο ηνπ. 
 
 

ε πεξίπησζε εηζπλνήο κεηαθηλείζηε ηνλ παζφληα απφ ηελ πεξηνρή. Δάλ δελ αλαπλέεη θάληε 
ηερλεηή αλαπλνή. Αλ ρξεηαζηεί δεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή       
ε πεξίπησζε επαθήο κε ην δέξκα πιπζείηε ακέζσο κε άθζνλν λεξφ θαη ζαπνχλη   
ε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα πιπζείηε ακέζσο κε άθζνλν ηξερνχκελν λεξφ γηα 15 ιεπηά θαη 
δεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή           
ε πεξίπησζε θαηάπνζεο κελ πξνθαιέζεηε εκεηφ. Εεηείζηε ακέζσο ηαηξηθή ζπκβνπιή θαη δείμηε 
απηφ ην δνρείν ή ηελ εηηθέηα.           
 
Γελ ππάξρεη εηδηθφ αληίδνην. Αθνινπζείζηε ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία.     
Σει. Κέληξνπ δειεηεξηάζεσλ: 1401 

ηελ αξρηθή ηνπ απαξαβίαζηε ζπζθεπαζία, ζε μεξφ, δξνζεξφ θαη θαιά αεξηδφκελν πεξηβάιινλ, 
καθξηά απφ πςειέο ζεξκνθξαζίεο, πγξαζία θαη ην άκεζν ειηαθφ θσο. ε απηέο ηηο ζπλζήθεο 
παξακέλεη ζηαζεξφ γηα δχν (2) ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία παξαζθεπήο ηνπ. 
 
 

Οη άδεηεο ζπζθεπαζίεο μεπιέλνληαη ππφ πίεζε ή γίλεηαη ηξηπιφ μέπιπκα. Σα λεξά ηνπ μεπιχκαηνο 
πξνζηίζεληαη ζην ςεθαζηηθφ δηάιπκα. ηε ζπλέρεηα, αθνχ νη άδεηεο ζπζθεπαζίεο ηξππεζνχλ ή 
ζθηζζνχλ, ελαπνηίζεληαη ζε εηδηθά ζεκεία ζπιινγήο 

 
 
 

 
 
 


