ΚΤΠΡΗΑΚΖ

ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Ο ΠΔΡΗ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2011
(Ν 141(I)/2011)
ΑΓΔΗΑ ΓΗΑ ΓΗΑΘΔΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΗ ΥΡΖΖ
Λακβάλνληαο ππφςε:
Τελ αίηεζε κε αξ. 3471, εκεξνκελίαο 03/05/2012 γηα ρνξήγεζε άδεηαο ζε
θπηνπξνζηαηεπηηθφ πξντφλ κε ηε δηαδηθαζία ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο ηεο αμηνιφγεζεο
πνπ δηελεξγήζεθε γηα ρνξήγεζε άδεηαο ηνπ ίδηνπ ζθεπάζκαηνο ζηελ Ηζπαλία,

τορηγείηαι άδεια για διάθεζη ζηην αγορά και τρήζη ηοσ θσηοπροζηαηεσηικού προϊόνηος
PHILABUSTER 400SC με ηα ακόλοσθα ζηοιτεία:
Α) Γενικά ζηοιτεία άδειας
1. Αξηζκφο Άδεηαο:

2942

Ζκεξνκελία ρνξήγεζεο άδεηαο:

20/08/2012

Ζκεξνκελία ιήμεο άδεηαο:

31/03/2017

2. Κάηνρνο ηεο άδεηαο:

Janssen PMP
Turnhoutseweg 30,
2340 Beerse, Belgium

3. Υπεχζπλνο γηα ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά:
(εθφζνλ είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ
θάηνρν άδεηαο)
4. Γηαλνκέαο / Γηαλνκείο:

Groexport Ltd

Groexport Ltd
Ltd.

Β) Σασηόηηηα ηοσ Φσηοπροζηαηεσηικού Προϊόνηος
1. Δκπνξηθφ Όλνκα:

Philabuster 400SC

2. Μνξθή:

Σπκππθλσκέλν ελαηψξεκα (SC)
imazalil sulphate: 20% β/ν
pyrimethanil: 20% β/ν
βνεζεηηθέο νπζίεο: 64,2% β/β

3. Δγγπεκέλε ζχλζεζε ηνπ ζθεπάζκαηνο:

4. Παξαζθεπαζηήο ζθεπάζκαηνο:

Janssen Pharmaceutica, N.V., Belgium

5. Δξγνζηάζην παξαζθεπήο ηνπ ζθεπάζκαηνο:

6. Δξγνζηάζην ζπζθεπαζίαο ηνπ ζθεπάζκαηνο:

Janssen Pharmaceutica, N.V., Belgium

Janssen Pharmaceutica, N.V., Belgium

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

Α/Α
1.

Δίδνο

Φηάιεο

Μέγεζνο

Υιηθφ
Sealed opaque with
polyethylene bottle

1 ιίηξν

Γ) Γραζηική οσζία
1. Κνηλή Ολνκαζία:

1. imazalil sulphate
2. pyrimethanil

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

3. Παξαζθεπαζηήο ησλ δ.ν.:

1. 950 g/kg min
2. 975 g/kg min

imazalil:Janssen Pharmaceutica, N.V., Belgium
pyrimethanil: BASF Aktiengesellschaft

4. Δξγνζηάζην παξαζθεπήο ηεο δ.ν.:

imazalil:Janssen Pharmaceutica, N.V., Belgium
pyrimethanil: BASF Agri-Production Elbeuf, France

Γ) ηοιτεία για ηη Υρήζη ηοσ Φσηοπροζηαηεσηικού Προϊόνηος
1. Καηεγνξία θαη Τξφπνο Γξάζεο:
Μίγκα δχν κπθεηνθηφλσλ γηα κεηαζπιιεθηηθή ρξήζε ζε ζπζθεπαζηήξηα εζπεξηδνεηδψλ θαη
αριαδηψλ γηα ηελ απνθπγή ησλ θχξησλ ζήςεσλ πνπ πξνζβάιινπλ ηα εζπεξηδνεηδή θαη
αριάδηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απνζήθεπζεο.
Τν imazalil είλαη δηαζπζηεκαηηθφ κπθεηνθηφλν κε πξνιεπηηθή, ζεξαπεπηηθή θαη
αληηζπνξηνγφλν δξάζε θαη ην pyrimethanil έρεη πξνιεπηηθή δξάζε θαζψο θαη δξάζε κε ηνπο
αηκνχο.

2. Πξννξίδεηαη γηα: επαγγεικαηίεο ρξήζηεο

√

εξαζηηέρλεο ρξήζηεο
3. Τξφπνο Δθαξκνγήο:
Σηα εζπεξηδνεηδή:
1. Με διαβροτή ηων καρπών (ζύζηημα «drencher»): Δθαξκνγή απ’ επζείαο πάλσ ζηα
θξνχηα κε δηαβξνρή ησλ θαξπψλ θαηά ηελ είζνδν ζην ζπζθεπαζηήξην, πξηλ εηζαρζνχλ ζην
ζάιακν ζπληήξεζεο.
2. Φεκαζμός ταμηλού όγκοσ ζηη γραμμή ζσζκεσαζίας: κε αλαινγία 500 θ.εθ. / 100 ιίηξα
λεξνχ θαηά ηελ είζνδν ζην ζπζθεπαζηήξην, πξηλ εηζαρζνχλ ζην ζάιακν ζπληήξεζεο.
Πξαγκαηνπνηνχληαη ην κέγηζην 2 εθαξκνγέο. Ζ πξψηε πξηλ ηε ζπκπιήξσζε 16 σξψλ απφ ηε
ζπγθνκηδή. Ζ δεχηεξε γίλεηαη πξναηξεηηθά, ζηε γξακκή ζπζθεπαζίαο (κε ςεθαζκφ ρακεινχ
φγθνπ) πξηλ ηελ απνζηνιή ησλ θξνχησλ.
Σηα αριάδηα:
Δθαξκνγή απ’ επζείαο πάλσ ζηα θξνχηα κε δηαβξνρή ησλ θαξπψλ (ζύζηημα «drencher»)
θαηά ηελ είζνδν ζην ζπζθεπαζηήξην, πξηλ εηζαρζνχλ ζην ζάιακν ζπληήξεζεο θαη πξηλ ηε
ζπκπιήξσζε 16 σξψλ απφ ηε ζπγθνκηδή, κε κία εθαξκνγή κε δφζε 200 θ.εθ. / 100 ιίηξα
λεξνχ.

4. Τξφπνο παξαζθεπήο ςεθαζηηθνχ δηαιχκαηνο:
Γεκίδνπκε ην δνρείν κε επαξθή πνζφηεηα λεξνχ θαη μεθηλνχκε ηε κεραληθή αλάδεπζε.
Πξνζζέηνπκε ζηγά ζηγά ηελ απαηηνχκελε πνζφηεηα ηνπ ζθεπάζκαηνο. Σπκπιεξψλνπκε κε ην
ππφινηπν λεξφ αλαδεχνληαο ζπλερψο θαη κεηά ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ δηαιχκαηνο. Τν έηνηκν
δηάιπκα δελ ζα πξέπεη λα παξακέλεη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα.

5. Φάζκα Γξάζεο

Πεδίο Δθαρμογής

Δτθρός ποσ ελέγτεηαι

Καρποί εζπεριδοειδών
(πνξηνθάιηα,
ιεκφληα,
γθξέηπθξνπη,
καληαξίληαζπκπεξηιακβάλνληαη
νη
θιεκεληίλεο θαη παξφκνηα
πβξίδηα -,
ιηκκέηηεο (limes),
θξάπεο

Μεηαζπιιεθηηθέο ζήςεηο
θαξπψλ απφ:
Penicillium italicum
Penicillium digitatum
Colletotrichum gloeosporioides
Botrytis cinerea

Ατλάδια

Μεηαζπιιεθηηθέο ζήςεηο
θαξπψλ απφ:
Penicillium expansum
Botrytis cinerea

Γόζεις ζκεσάζμαηος

200-250 θ. εθ. / 100 ιίηξα λεξφ

Σρόπος και Υρόνος εθαρμογής

Μέγιζηος αρ.
εθαρμογών

α) Γηαβξνρή ησλ θαξπψλ
(Drench 25-30’’)
1-2

500 θ. εθ. / 100 ιίηξα λεξφ

200 θ. εθ. / 100 ιίηξα λεξφ

β) Χεθαζκφο ρακεινχ φγθνπ ζηε
γξακκή ζπζθεπαζίαο

Γηαβξνρή ησλ θαξπψλ
(Drench 25-30’’)

1

Παξαηεξήζεηο: Φξεζηκνπνηείηαη ζε πνηθηιίεο αριαδηψλ κε απμεκέλε ζθιεξφηεηα (ειάρηζηε ζθιεξφηεηα 6,5) φπσο: Abate Fetel, Barlet Williams, Concorde,
Conference, Doyenne du Cornice, Durondeau, Packhams, Blanquilla, Kaiser (Bosc), Angelys, Beurre Hardy, Triomphe de Vienne. Πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή
ζε άιιε πνηθηιία, πξαγκαηνπνηείζηε πξψηα κηα δνθηκή ζε κηθξή θιίκαθα γηα λα απνθχγεηε πηζαλέο αζπκβαηφηεηεο.

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

Υρόνος Αζθάλειας

Δζπεξηδνεηδή, Αριάδηα

1 εκέξα

7. Δηδηθέο ζπλζήθεο γεσξγηθέο, θπηνυγείαο ή πεξηβαληνιινγηθέο ππφ ηηο νπνίεο ην
θπηνπξνζηαηεπηηθφ πξντφλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ή λα απνθιεηζηεί:
Γιατείριζη ανθεκηικόηηηας: Ομάδα Σρόποσ Γράζης: - imazalil: 3
- pyrimethanil: 9

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:
----

10. Σπλδπαζηηθφηεηα:

----

11. Σήκαλζε θπηνπξνζηαηεπηηθνχ πξντφληνο:

Xn – Δπηβιαβέο, Ν - Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ

12. Φξάζεηο θηλδχλνπ:
R22

Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο

R41

Κίλδπλνο ζνβαξψλ νθζαικηθψλ βιαβψλ

R43

Μπνξεί λα πξνθαιέζεη επαηζζεηνπνίεζε ζε επαθή κε ην δέξκα

R51/53

Τνμηθφ γηα ηνχο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξφληεο
δπζκελείο επηπηψζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ

13. Φξάζεηο αζθάιεηαο:
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, πίλεηε ή θαπλίδεηε
S23

Μελ αλαπλέεηε ηνπο αηκνχο θαη ην ςεθαζηηθφ πγξφ

S36/37/39 Φνξάηε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία, γάληηα θαη ζπζθεπή
πξνζηαζίαο καηηψλ / πξνζψπνπ.
Οη εξγάηεο λα ρξεζηκνπνηνχλ θαηάιιεια γάληηα θαηά ηελ αλάκημε/θφξησζε.
Οη εξγάηεο λα ρξεζηκνπνηνχλ θαηάιιεια γάληηα φηαλ ρεηξίδνληαη ηα θξνχηα ζηα νπνία έρεη
εθαξκνζηεί ην ζθεχαζκα.
S46

Σε πεξίπησζε θαηάπνζεο, δεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή ζπκβνπιή θαη δείμηε ηνπ ην δνρείν ή
ηελ εηηθέηα

SP1

Με ξππαίλεηε ηα λεξά κε ην πξντφλ ή ηε ζπζθεπαζία ηνπ.
Να κελ πιέλεηε ηνλ εμνπιηζκφ εθαξκνγήο θνληά ζε επηθαλεηαθά χδαηα / Να απνθεπρζεί
ε ξχπαλζε κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ απνζηξάγγηζεο απφ απιέο θαη δξφκνπο

Spo2

Ξεπιχλεηε φιεο ηηο πξνζηαηεπηηθέο ελδπκαζίεο κεηά ηε ρξήζε.

S61

Απνθεχγεηε ηελ ειεπζέξσζή ηνπ ζην πεξηβάιινλ. Αλαθεξζείηε ζε εηδηθέο νδεγίεο / δειηίν
δεδνκέλσλ αζθαιείαο

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

14. Πξψηεο Βνήζεηεο - Αληίδνην:
Σε πεξίπησζε εηζπλνήο: Απνκαθξχλεηε ηνλ παζφληα απφ ην ρψξν θαη κεηαθέξεηε ηνλ ζηνλ
θαζαξφ αέξα θαη θξαηήζηε ηνλ δεζηφ θαη ζε εξεκία.
Σε πεξίπησζε επαθήο κε ην δέξκα: Αθαηξέζηε ηα εκπνηηζκέλα κε ην ςεθαζηηθφ πγξφ ξνχρα
ακέζσο θαη πιχλεηε θαιά ηα πξνζβεβιεκέλα κέξε ηνπ ζψκαηνο κε άθζνλν λεξφ θαη ζαπνχλη.
Δάλ παξνπζηαζηεί εξεζηζκφο, θαιέζηε γηαηξφ.
Σε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα: Απνκαθξχλεηε ηνπο θαθνχο επαθήο θαη πιχλεηε ηα κάηηα
ακέζσο κε άθζνλν λεξφ, θξαηψληαο ηα βιέθαξα αλνηρηά, γηα ηνπιάρηζηνλ 15 ιεπηά. Εεηήζηε
ηαηξηθή ζπκβνπιή.
Σε πεξίπησζε θαηάπνζεο: Μελ πξνθαιείηε εκεηφ. Μελ ρνξεγείηε ηίπνηα ζηνλ παζφληα εάλ δελ
έρεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ. Καιέζηε ακέζσο γηαηξφ.
Γελ ππάξρεη εηδηθφ αληίδνην. Αθνινπζείζηε ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία.
Σηλ. Κένηροσ δηληηηριάζεων: 1401

Δ. σνθήκες αποθήκεσζης, τρονική ζηαθερόηηηα ηοσ θσηοπροζηαηεσηικού προϊόνηος:
Τν ζθεχαζκα παξακέλεη ζηαζεξφ γηα δπν (2) ρξφληα ζηελ αξρηθή απαξαβίαζηε ζπζθεπαζία ζε
ρψξν μεξφ, δξνζεξφ, θαιά αεξηδφκελν

Σ. Οδηγίες για ηην αζθαλή απόζσρζη ηοσ θσηοπροζηαηεσηικού προϊόνηος και ηης
ζσζκεσαζίας:
Τα θελά πιηθά ζπζθεπαζίαο μεπιέλνληαη ππφ πίεζε ή γίλεηαη ηξηπιφ μέπιπκα. Τα λεξά ηνπ
μεπιχκαηνο πξνζηίζεληαη ζην ςεθαζηηθφ δηάιπκα. Σηε ζπλέρεηα, αθνχ νη άδεηεο ζπζθεπαζίεο
θαηαζηξαθνχλ κε ηξχπεκα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο κε πεξαηηέξσ ρξήζεο, ελαπνηίζεληαη ζε εηδηθά
ζεκεία ζπιινγήο γηα αλαθχθισζε ή αλάθηεζε ελέξγεηαο.
Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΚΔΤΑΜΑΣΟ ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΚΔΤΑΣΖΡΗΑ ΠΟΤ
ΓΗΑΘΔΣΟΤΝ ΤΣΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΡΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ. Τα πγξά απφβιεηα απφ ηελ
εθαξκνγή ή ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ εμνπιηζκνχ, ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία κε κηα απφ ηηο
εγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο απνξξχπαλζεο (Μέζνδν FUNDS, θηι.).

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

Ζκεξνκελία:

20/08/2012

(Αλδξνχια Γεσξγίνπ)
Γηεπζχληξηα
Τκήκαηνο Γεσξγίαο
Σθξαγίδα

