ΚΤΠΡΗΑΚΖ

ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Ο ΠΔΡΗ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2011
(Ν 141(I)/2011)
ΑΓΔΗΑ ΓΗΑ ΓΗΑΘΔΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΗ ΥΡΖΖ
Λακβάλνληαο ππφςε:
Σελ αίηεζε κε αξ. 3102, εκεξνκελίαο
θπηνπξνζηαηεπηηθνχ πξντφληνο θαη

24/07/2006

γηα

ρνξήγεζε

άδεηαο

ηελ επηζηνιή ηνπ αηηεηή κε εκ. 21/02/2012 γηα ρνξήγεζε ηεο άδεηαο κε βάζε ηελ ακνηβαία
αλαγλψξηζε ηεο αμηνιφγεζεο πνπ δηελεξγήζεθε γηα ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ηνπ ίδηνπ
ζθεπάζκαηνο ζηε Γαιιία
τορηγείηαι άδεια για διάθεζη ζηην αγορά και τρήζη ζηο θσηοπροζηαηεσηικό προχόν
DICOTEX

με ηα ακόλοσθα ζηοιτεία:

Α) Γενικά ζηοιτεία άδειας
1. Αξηζκφο Άδεηαο:

2932

Ζκεξνκελία ρνξήγεζεο άδεηαο:

03/08/2012

Ζκεξνκελία ιήμεο άδεηαο:

31/05/2014

2. Κάηνρνο ηεο άδεηαο:

Agriphar S.A., Belgium

3. Τπεχζπλνο γηα ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά:

Premier Shukuroglou Ltd

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

Premier Shukuroglou Ltd

Β) Σασηόηηηα ηοσ Φσηοπροζηαηεσηικού Προχόνηος
1. Δκπνξηθφ Όλνκα:

Dicotex

2. Μνξθή:

Ππθλφ δηάιπκα (SL)

3. Δγγπεκέλε ζχλζεζε ηνπ ζθεπάζκαηνο:

1. 2,4-D:
70g/L
2. dicamba:
20g/L
3. MCPA:
70g/L
4. mecoprop-p: 42g/L
Βνεζεηηθέο νπζίεο: 79,7% β/β

4. Παξαζθεπαζηήο ζθεπάζκαηνο:

Agriphar S.A., Βέιγην

5. Δξγνζηάζην παξαζθεπήο ηνπ ζθεπάζκαηνο:

Agriphar S.A., Βέιγην

6. Δξγνζηάζην ζπζθεπαζίαο ηνπ ζθεπάζκαηνο:

Agriphar S.A., Βέιγην

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

Α/Α

Δίδνο

Μέγεζνο

Τιηθφ

1.

Φηάιεο

100θ.εθ., 250θ.εθ. θαη 500θ.εθ.

HPDE ή COEX/EVOH

2.

Φηάιεο

1ι. θαη 5ι.

HPDE

Γ) Γραζηική οσζία
1. Κνηλή Ολνκαζία:

1. 2,4-D
2. dicamba
3. MCPA
4. mecoprop-p

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

3. Παξαζθεπαζηήο ηεο δ.ν.:

2,4-D: DowAgroSciences SAS Γαιιίαο
MCPA, Mecoprop-p: Nufarm UK Limited
Dicamba: BASF Corporation Γεξκαλίαο

1. 96%
2. 85%
3. 94%
4. 94%

4. Δξγνζηάζην παξαζθεπήο ηεο δ.ν.:

2,4-D: DowAgroSciences Οιιαλδίαο
MCPA, Mecoprop-p: Nufarm UK
Dicamba: BASF Corporation ΖΠΑ

Γ) ηοιτεία για ηη Υρήζη ηοσ Φσηοπροζηαηεσηικού Προχόνηος
1. Καηεγνξία θαη Σξφπνο Γξάζεο:
Γηαζπζηεκαηηθφ εθιεθηηθφ δηδαληνθηφλν γηα ηελ θαηαπνιέκεζε πιαηχθπιισλ δηδαλίσλ ζε
ριννηάπεηα αγξνζησδψλ. Απνξξνθάηαη απφ ηα θχιια θαη ηηο ξίδεο. Μφιηο απνξξνθεζεί, δελ
μεπιέλεηαη θαη κεηαθέξεηαη ζε φιν ην θπηφ ζπζζσξεπφκελν ζηνπο κεξηζησκαηηθνχο ηζηνχο ηεο
λεαξήο βιάζηεζεο θαη ησλ ξηδψλ.
Σν Dicotex δηαθφπηεη ηελ νξκνληθή ηζνξξνπία θαη παξεκβάιιεηαη ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο
λεθξψλνληαο ηα δηδάληα.

2. Πξννξίδεηαη γηα: επαγγεικαηίεο ρξήζηεο
εξαζηηέρλεο ρξήζηεο
3. Σξφπνο Δθαξκνγήο:

√
√

Φεθαζκφο θπιιψκαηνο

4. Σξφπνο παξαζθεπήο ςεθαζηηθνχ δηαιχκαηνο:
Γεκίδεηε ην ςεθαζηηθφ δνρείν κε ηε κηζή πνζφηεηα λεξνχ. Πξνζζέζηε ηελ απαηηνχκελε δφζε
ζθεπάζκαηνο θαη ζπκπιεξψζηε κε ην ππφινηπν λεξφ ππφ ζπλερή αλάδεπζε.
Καθαριζμός υεκαζηήρα: πζηήλεηαη ην μέπιπκα ηνπ ςεθαζηήξα κε δηάιπκα 1% ακκσληαθνχ
ή 1% αλζξαθηθνχ λαηξίνπ θαη φρη κφλν κε λεξφ. Με ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ ςεθαζηήξα γηα άιιν
πξντφλ αλ δελ ηνλ μεπιχλεηε
Με ξίρλεηε πνηέ ηα λεξά ηνπ θαζαξηζκνχ ζε απνρεηεχζεηο ή επηθαλεηαθά λεξά νχηε θνληά ζε
πεγάδηα ή άιινπο πδάηηλνπο πφξνπο ή άιιεο θαιιηέξγεηεο ή εδάθε ηα νπνία πξφθεηηαη λα
θαιιηεξγεζνχλ κε άιιεο θαιιηέξγεηεο

5. Φάζκα Γξάζεο

Γόζεις
Πεδίο
Δθαρμογής

Δτθρός / Αζθένεια / Ειζάνιο ποσ ελέγτεηαι

κ.εκ. /100 λίηρα
υεκ. σγρού

Όγκος υεκ.
σγρού
(λίηρα / δεκ.)

κ.εκ.
ζκ./δεκ.
μέγιζηη

Σρόπος και Υρόνος
εθαρμογής

Πλαηύθσλλα ζιζάνια

Υιννηάπεηεο
αγξσζησδψλ

- Σξηθχιιηα (Trifolium sp.)
- Αγξηνξάδηθα (Taraxacum sp.)
- Ραλνχλθνπινο (Ranunculus sp.)
- Πνιπθφκπη (Polygonum sp.)
- Καξδακίλα (Cardamine sp.)
- ηειάξηα (Stellaria media)
- Πεξδηθνχιη (Anagallis arvensis)
- Αγξηνθαξψην (Daucus carota)
- Κεξάζηην (Cerastium sp.)
- Εσρφο (Sonchus sp.)
- Γατδνπξάγθαζν (Carduus sp.)
- Κίξζην
- Αζπξάγθαζν (Cirsium sp.)
- Πεληάλεπξν (Plantago sp.)
- Μαξηηάθνο (Senecio vulgaris, Senecio jacobea)
- Αγξηνκαξγαξίηα (Bellis perennis)
- Λάπαζν (Rumex sp.)

- Φεθαζκφο θπιιψκαηνο

1000

100

1000

- Γελ εθαξκφδεηαη πξηλ ην
ζηάδην ηνπ αδειθψκαηνο
ηεο ριφεο.
- Μία εθαξκνγή,
απφ Απξίιην - επηέκβξε

6. Σειεπηαία επέκβαζε πξηλ ηε ζπγθνκηδή ή πξηλ ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά φηαλ πξφθεηηαη γηα
κεηαζπιιεθηηθέο ρξήζεηο: ΜΖ ΔΦΑΡΜΟΗΜΟ
7. Δηδηθέο ζπλζήθεο γεσξγηθέο, θπηνυγείαο ή πεξηβαληνιινγηθέο ππφ ηηο νπνίεο ην
θπηνπξνζηαηεπηηθφ πξντφλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ή λα απνθιεηζηεί:
- Δθαξκφζηε ην ζθεχαζκα ηνπιάρηζηνλ 3 εκέξεο κεηά ην ηειεπηαίν θνχξεκα ηνπ ριννηάπεηα θαη
πεξηκέλεηε ηνπιάρηζηνλ 7 εκέξεο γηα ην επφκελν.
- Μελ εθαξκφδεηε ζε ζεξκνθξαζία άλσ ησλ 250C ππφ ζθηά
- Μελ ςεθάδεηε λεαξή ριφε πξηλ ην αδέιθσκα θαη εληφο 6 κελψλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε.
- Ζ δξαζηηθφηεηα ηνπ πξντφληνο εληζρχεηαη απφ επλντθέο γηα ηε θσηνζχλζεζε ζπλζήθεο
(ζεξκνθξαζία θαη θσο).
- Απνθχγεηε εθαξκνγέο θαηά ηελ μεξή πεξίνδν θαη φηαλ αλακέλεηαη βξνρή εληφο 24 σξψλ.
- Δθαξκφζηε ζε ζηεγλφ γξαζίδη
- Γελ ζπζηήλεηαη ε ρξήζε ηνπ ακέζσο κεηά απφ δξαζηηθή/θνληή θνπή.
- Μελ ρξεζηκνπνηείηαη ηα πιηθά απφ ηα ηξία πξψηα θνπξέκαηα γηα ηελ παξαζθεπή θνκπφζηαο
- Μελ ςεθάδεηε ιηβάδηα θαζψο ην ζθεχαζκα είλαη δξαζηηθφ ζην ηξηθχιιη.
- Σα ςεθαζκέλα θπηά δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα δσνηξνθή.
- Να κελ εθαξκφδεηαη ζε έδαθνο πνπ ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε ζεκείν παξνρήο λεξνχ (ξπάθη,
δεμακελή, ιίκλε, πεγάδη), ηδηαίηεξα αλ ην έδαθνο είλαη επηθιηλέο

8. Υξνληθφ δηάζηεκα αζθαιείαο κεηαμχ εθαξκνγήο θαη α) ζπνξάο ή θχηεπζεο ηεο πξνζηαηεπφκελεο θαιιηέξγεηαο:

--Πεξηκέλεηε 6-8 εβδνκάδεο πξηλ
ηελ επαλαθχηεπζε

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:
Απαγνξεχεηαη ε πξφζβαζε ζε ζθχινπο γηα 24 ψξεο κεηά ηελ εθαξκνγή.
Απαγνξεχεηαη ε πξφζβαζε ζε θπηνθάγα δψα γηα 15 εκέξεο κεηά ηελ εθαξκνγή.
πληζηάηαη ε πξφζβαζε αλζξψπνπ ζε ςεθαζκέλεο πεξηνρέο φηαλ ην ςεθαζηηθφ πγξφ έρεη
ζηεγλψζεη εληειψο, δειαδή 6 ψξεο κεηά ηελ εθαξκνγή.

9. ηνηρεία θπηνηνμηθφηεηαο, επαηζζεζίαο πνηθηιηψλ θαη θάζε άιιεο παξελέξγεηαο ζηα θπηά ή ηα
πξντφληα ηνπο:
Γελ είλαη θπηνηνμηθφ φηαλ εθαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο εηηθέηαο

10. πλδπαζηηθφηεηα:

---

11. ήκαλζε θπηνπξνζηαηεπηηθνχ πξντφληνο:

Ν-Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ

12. Φξάζεηο θηλδχλνπ:
R51/53 Σνμηθφ γηα ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη δπζκελείο
καθξνρξφληεο επηπηψζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ

13. Φξάζεηο αζθάιεηαο:
S1/2
S13
S20/21
S23
S29
S36/37
S46
SΤ8
SP1
SPe3
S60/61

Φπιάμηε ην θιεηδσκέλν θαη καθξηά απφ παηδηά
Φπιάμηε ην καθξηά απφ ηξφθηκα, πνηά θαη δσνηξνθέο
Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε κελ ηξψηε, πίλεηε ή θαπλίδεηε
Μελ αλαπλέεηε ηα εθλεθψκαηα
Μελ αδεηάδεηε ην ππφινηπν ηνπ πεξηερφκελνπ ζηελ απνρέηεπζε
Φνξάηε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία θαη γάληηα
ε πεξίπησζε θαηάπνζεο δεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή ζπκβνπιή θαη δείμηε απηφ ην
δνρείν ή ηελ εηηθέηα
Πιχλεηε ηα ρέξηα θαη ηα αθάιππηα κέξε ηνπ ζψκαηνο πξηλ θάηε, πηείηε ή θαπλίζεηε
θαη κεηά ηνλ ςεθαζκφ
Μελ ξππαίλεηαη ηα λεξά κε ην ζθεχαζκα ή ηε ζπζθεπαζία ηνπ
Γηα λα πξνζηαηέςεηε ηα θπηά κε ζηφρνπο λα αθήζεηε κηαλ αςέθαζηε δψλε
πξνζηαζίαο 5 μέηρφν απφ κε γεσξγηθή γε
Σν πιηθφ θαη ν πεξηέθηεο ηνπ λα ζεσξεζνχλ θαηά ηε δηάζεζή ηνπο επηθίλδπλα
απφβιεηα. Απνθεχγεηε ηελ ειεπζέξσζή ηνπ ζην πεξηβάιινλ.

«Γηα λα απνθχγεηε θηλδχλνπο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ, αθνινπζήζηε ηηο
νδεγίεο ρξήζεο.»

14. Πξψηεο Βνήζεηεο - Αληίδνην:
ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αλ αηζζαλζείηε αδηαζεζία, δεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή ζπκβνπιή (δείμηε
ηελ εηηθέηα φπνπ είλαη δπλαηφλ).
ε πεξίπησζε εηζπλνήο απνκαθξχλεηε ηνλ αζζελή θαη εμαζθαιίζηε ηνπ θαζαξφ αέξα. Δθαξκφζηε
νμπγφλν ή ηερλεηή αλαπλνή εάλ απαηηείηαη. Εεηείζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή.
ε πεξίπησζε επαθήο κε ην δέξκα, αθαηξέζηε ηα ιεξσκέλα ξνχρα θαη πιχλεηε ην δέξκα κε
ζαπνχλη θαη λεξφ. Ξεπιχλεηε κε δεζηφ λεξφ. Αλαδεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή εάλ εκθαληζηνχλ
ζπκπηψκαηα.
ε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα πιχλεηε ακέζσο κε άθζνλν λεξφ γηα 10-15 ιεπηά ηνπιάρηζηνλ
θαη δεηείζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή αλ επηκέλνπλ ζπκπηψκαηα πφλνπ, εξπζξφηεηαο θαη δάθξπα.
ε πεξίπησζε θαηάπνζεο πιχλαηε ην ζηφκα θαη δεηείζηε ακέζσο ηαηξηθή ζπκβνπιή.
Γελ ππάξρεη εηδηθφ αληίδνην. Αθνινπζείζηε ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία.
Σηλ. Κένηροσ δηληηηριάζεφν: 1401

Δ. σνθήκες αποθήκεσζης, τρονική ζηαθερόηηηα ηοσ θσηοπροζηαηεσηικού προχόνηος:
Απνζεθεχεηαη ζηελ αξρηθή απαξαβίαζηε ζπζθεπαζία ηνπ θαη ζε κέξνο μεξφ, δξνζεξφ θαη θαιά
αεξηδφκελν, ζε ζεξκνθξαζίεο άλσ ησλ 0oC .
ηηο ζπλζήθεο απηέο παξακέλεη ζηαζεξφ γηα 2 ρξφληα.

Σ. Οδηγίες για ηην αζθαλή απόζσρζη ηοσ θσηοπροζηαηεσηικού προχόνηος και ηης
ζσζκεσαζίας:
Οη άδεηεο ζπζθεπαζίεο μεπιέλνληαη ππφ πίεζε ή γίλεηαη ηξηπιφ μέπιπκα. Σα λεξά ηνπ μεπιχκαηνο
πξνζηίζεληαη ζην ςεθαζηηθφ δηάιπκα. ηε ζπλέρεηα, αθνχ θαηαζηξαθνχλ πξνεγνπκέλσο κε
ηξχπεκα, ελαπνηίζεληαη ζε εηδηθά ζεκεία ζπιινγήο γηα αλαθχθισζε ή αλάθηεζε ελέξγεηαο

Ε. Άλλες πληροθορίες / σποτρεώζεις:
Ζ παξνχζα άδεηα κπνξεί λα αλαθιεζεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή δηαπηζησζεί παξάβαζε ησλ
πξνλνηψλ ηνπ πεξί Φπηνπξνζηαηεπηηθψλ Πξντφλησλ ηνπ 2011.

Ζκεξνκελία:

03/08/2012

(Αλδξνχια Γεσξγίνπ)
Γηεπζχληξηα
Σκήκαηνο Γεσξγίαο
θξαγίδα

