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Λακβάλνληαο ππφςε: 

 

 

 

 

τορεγείηαη άδεηα γηα δηάζεζε ζηελ αγορά θαη τρήζε ζηο θσηοπροζηαηεσηηθό προχόλ 

 VALIANT 50 EC   κε ηα αθόιοσζα ζηοητεία: 

 

Α) Γεληθά ζηοητεία άδεηας 

 

1. Αξηζκφο Άδεηαο: 

 

Ζκεξνκελία ρνξήγεζεο άδεηαο:  

 

Ζκεξνκελία ιήμεο άδεηαο:  

 

2. Κάηνρνο ηεο άδεηαο:  

 

 

 

 

3. Υπεχζπλνο γηα ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά:   

(εθφζνλ είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ  

θάηνρν άδεηαο)  

 

4. Γηαλνκέαο / Γηαλνκείο:  

 

 

 

 

 

 

 

2949 

26/10/2012 

28/02/2016 

Agriphar S.A., 
Rue de Menory26/1 
B 4102 – Ougree 
Belgium 

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd 

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd 
 

Τελ αίηεζε κε αξ. 3479, εκεξνκελίαο 29/06/2012 γηα ρνξήγεζε άδεηαο 
θπηνπξνζηαηεπηηθνχ πξντφληνο κε βάζε ηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε ηεο αμηνιφγεζεο πνπ 
δηελεξγήζεθε γηα ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ηνπ ίδηνπ ζθεπάζκαηνο ζηελ Ηηαιία,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Β) Σασηόηεηα ηοσ Φσηοπροζηαηεσηηθού Προχόληος 

 

1. Δκπνξηθφ Όλνκα:            

 

2. Μνξθή:  

 

3. Δγγπεκέλε ζχλζεζε ηνπ ζθεπάζκαηνο:   

 

 

4. Παξαζθεπαζηήο ζθεπάζκαηνο:  

 

 

5. Δξγνζηάζην παξαζθεπήο ηνπ ζθεπάζκαηνο:  

 

 

6. Δξγνζηάζην ζπζθεπαζίαο ηνπ ζθεπάζκαηνο:  

 

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

 

Α/Α Δίδνο Μέγεζνο Υιηθφ 

1. Φηάιεο 
25θ.εθ,. 50θ.εθ., 100 θ.εθ., 

250θ.εθ., 500 θ.εθ.  
HDPE/ EVOH 

2. Φηάιεο 1 ιίηξνπ PET ή HDPE/ EVOH 

3 Δνρεία 
5 ιίηξσλ, 10 ιίηξσλ θαη  

20 ιίηξσλ 
PET  

 

 

 Γ) Γραζηηθή 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.:  

  

 

 

 

 

Valiant 50EC 

Γαιαθησκαηνπνηήζηκν πγξφ (EC)  

cypermethrin: 50% β/ν 
βνεζεηηθέο νπζίεο: 48,4% β/β 

Agriphar S.A., Belgium 
 

Agriphar S.A., Belgium 

 

 cypermethrin 

 

920g/Kg 

 
 

Agriphar S.A., Belgium 
 

 
1. Mitchell Cotts, UK 
2. Gharda Chemicals Ltd., Ηλδία 

 

Agriphar S.A., Belgium 
 



Γ) ηοητεία γηα ηε Υρήζε ηοσ Φσηοπροζηαηεσηηθού Προχόληος 

 

1. Καηεγνξία θαη Τξφπνο Γξάζεο:  

 

 

 

 

 

2. Πξννξίδεηαη γηα:  επαγγεικαηίεο ρξήζηεο 

 εξαζηηέρλεο ρξήζηεο 

 

 

3. Τξφπνο Δθαξκνγήο:  

 

 

4. Τξφπνο παξαζθεπήο ςεθαζηηθνχ δηαιχκαηνο:  

 

 

√ 

 

Ππξεζξηλνεηδέο εληνκνθηφλν, επαθήο θαη ζηνκάρνπ. Γξα ζην λεπξηθφ ζχζηεκα ησλ εληφκσλ, 
παξεκπνδίδνληαο ην θιείζηκν ησλ δηαχισλ Na+ ζηνπο λεπξάμνλεο ησλ λεπξηθψλ θπηηάξσλ. 
Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα κηα ζπλερή λεπξνκπτθή κεηαθνξά κελπκάησλ, πνπ νδεγεί ζε 
ππεξδηέγεξζε, παξάιπζε θαη ζάλαην ησλ εληφκσλ. Δπίζεο αζθεί θαη αληηηξνθηθή δξάζε. 

Χεθαζκφο θπιιψκαηνο  

Γεκίδνπκε ην δνρείν ηνπ ςεθαζηήξα κε λεξφ κέρξη ηε κέζε θαη πξνζζέηνπκε αλαδεχνληαο ηελ 
ζπληζηψκελε δφζε ηνπ ζθεπάζκαηνο. Σπκπιεξψλνπκε κε ην ππφινηπν λεξφ αλαδεχνληαο 
ζπλερψο. 
 

 
 



5. Φάζκα Γξάζεο 

Πεδίο Δθαρκογής Δτζρός ποσ ειέγτεηαη 

Γόζεης 

Σρόπος θαη Υρόλος εθαρκογής 
Μέγηζηος αρ. 
εθαρκογώλ / 

θαιιηεργ. περίοδο 
θ.εθ. /100 
ιίηρα υεθ. 

σγρού 

Όγθος υεθ. 
σγρού 

(ιίηρα / δεθ.) 

θ.εθ. 
ζθ./δεθ. 
κέγηζηε 

Ακπέιη 
(επηηξαπέδην & 
νηλνπνηήζηκν) 

 

Κνγρπιίδα  
(Eupoecillia ambiguella),  

Δπδεκίδα  
(Lobesia botrana),   

Τδηηδηθάθηα 
(Scaphoideus titanus, 

Empoasca vitis) 
Τζιγαρολόγος  

(Byctiscus betulae) 
Ππξαιίδα  

(Sparganothis pilleriana) 

4 – 30   20 – 150  6 
Οκνηφκνξθνο ςεθαζκφο 

κε ηελ εκθάληζε ηεο πξνζβνιήο 
1 

ηηερά 
Σηηάξη, ζίθαιε, triticale, 
θξηζάξη, βξψκε, spelta 

Αθίδεο 
Loma sp.,  

Λεπηδφπηεξα  
(Agrotis segetum, Cnephasia 

sp., Oulema sp., Crioceris 
spp.) 

8 – 30 15 – 60  5 
 

Οκνηφκνξθνο ςεθαζκφο 
κε ηελ εκθάληζε ηεο πξνζβνιήο 

2 κε κεζνδηάζηεκα  
14 εκέξεο 

Διηά 

Γάθνο  
(Bactrocera oleae), 

Μαξγαξφληα  
(Palpita unionalis), 

Ππξελνηξχηεο  
(αλζφβηα θαη θαξπφβηα γεληά) 

8 – 10  80 – 120  10  

Οκνηφκνξθνο ςεθαζκφο 
κε ηελ εκθάληζε ηεο πξνζβνιήο 

 
Όρη ζε πεξίνδν θαξπνθνξίαο 

2 κε κεζνδηάζηεκα  
10 εκέξεο 

Παηάηα 

Αθίδεο  
(Myzus sp., Aphis sp.), 

Γνξπθφξνο  
(Leptinotarsa decemlineata) 

Φζνξηκαία  
(Phtorimaea operculella) 

8 – 25 40 – 100 8 – 10  
Οκνηφκνξθνο ςεθαζκφο 

κε ηελ εκθάληζε ηεο πξνζβνιήο 
2 κε κεζνδηάζηεκα  

10 εκέξεο 

Αγθηλάρα  
(Υπαίζξνπ) 

Λεπηδφπηεξα 
(Gortyna xanthenes, 

 G. flavago) 
Αθίδεο 

10 – 30  30 – 100  10 
Οκνηφκνξθνο ςεθαζκφο 

κε ηελ εκθάληζε ηεο πξνζβνιήο 
2 κε κεζνδηάζηεκα  

10 εκέξεο 



Πεδίο Δθαρκογής Δτζρός ποσ ειέγτεηαη 

Γόζεης 

Σρόπος θαη Υρόλος εθαρκογής 
Μέγηζηος αρ. 
εθαρκογώλ / 

θαιιηεργ. περίοδο 
θ.εθ. /100 
ιίηρα υεθ. 

σγρού 

Όγθος υεθ. 
σγρού 

(ιίηρα / δεθ.) 

θ.εθ. 
ζθ./δεθ. 
κέγηζηε 

Βοιβώδε Λαταληθά: 
Κξεκκχδη, ζθφξδν, 

αζθαιψλην 

Λεπηδφπηεξα (έδαθνο/ 
θχιισκα) φπσο: 
Πξάζηλν ζθνπιήθη 

(Heliothis armigera), 
ζπνληφπηεξα 

(Spodoptera littoralis), 
θζνξηκαία 

(Phtorimaea operculella), 
πηεξίδα (Pieris sp.) 

Πινπηέιια (Plutella sp.), 
Μακέζηξα (Mamestra sp.),  

Autographa sp, 
Αγξφηηδα (Agrotis segetum) 

Αθίδεο 
(Myzus sp., Aphis sp.), 

ζξίπεο, 
αιεπξψδεο 

(Trialeurodes vaporariorum) 
Γνξπθφξνο 

(Leptinotarsa decemlineata) 
Γηαβξψηηθα 

(Diabrotica spp.) 
Σθνπιήθη ηνπ πξάζνπ 

(Acrolepiopsis assectella),   
ηδηηδηθάθηα (Empoasca spp.) 

10 – 25  40 – 100  10 
Οκνηφκνξθνο ςεθαζκφο 

κε ηελ εκθάληζε ηεο πξνζβνιήο 
2 κε κεζνδηάζηεκα  

10 εκέξεο 

παράγγη Crioceris asparagi 10 – 50  20 – 100  10 
Οκνηφκνξθνο ςεθαζκφο 

κεηά ηε ζπγθνκηδή ησλ βιαζηψλ. 
2 κε κεζνδηάζηεκα 

10 εκέξεο 



Πεδίο Δθαρκογής Δτζρός ποσ ειέγτεηαη 

Γόζεης 

Σρόπος θαη Υρόλος εθαρκογής 
Μέγηζηος αρ. 
εθαρκογώλ / 

θαιιηεργ. περίοδο 
θ.εθ. /100 
ιίηρα υεθ. 

σγρού 

Όγθος υεθ. 
σγρού 

(ιίηρα / δεθ.) 

θ.εθ. 
ζθ./δεθ. 
κέγηζηε 

Πεπόλη, θοιοθύζα, 
θαρπούδη θαη άιια 

θοιοθσλζοεηδή κε κε 
εδώδηκο θιοηό 

Λεπηδφπηεξα (έδαθνο/ 
θχιισκα) φπσο: 
Πξάζηλν ζθνπιήθη 

(Heliothis armigera), 
ζπνληφπηεξα 

(Spodoptera littoralis), 
θζνξηκαία 

(Phtorimaea operculella), 
πηεξίδα (Pieris sp.), 

Πινπηέιια (Plutella sp.), 
Μακέζηξα (Mamestra sp.),  

Autographa sp 
Αγξφηηδα (Agrotis segetum) 

Αθίδεο 
(Myzus sp., Aphis sp.), 

ζξίπεο, 
αιεπξψδεο 

(Trialeurodes vaporariorum) 
Γνξπθφξνο 

(Leptinotarsa decemlineata), 
Γηαβξψηηθα 

(Diabrotica spp.) 
ηδηηδηθάθηα (Empoasca spp.) 

10 – 20  50 – 100 10 

Οκνηφκνξθνο ςεθαζκφο 
κε ηελ εκθάληζε ηεο πξνζβνιήο 

 

2 κε κεζνδηάζηεκα  
10 εκέξεο 

Σοκάηα, κειηηδάλα 10 – 25   40 – 100  10 

ΟΠΡΗΑ: 
Μπηδέιη, θξέζθν 

Φαζφιη 

Θξίπεο, 
ζηηφλα (Sitona lineatus), αθίδεο 

Λεπηδφπηεξα (έδαθνο/ 
θχιισκα) 

10 – 25  40 – 100  10  

Κράκβε,  
ζηλάπη, ιηλάρη 

Άιηεο  
(Psylliodes chrysocephala, 

Phyllotreta atra) 
Ceuthorhynchus napi, 

Meligethes με δεσηερογενή 
επίδραζη ζην  Dasineura 
brassicae, Tropinata hirta 

8 – 30  15 – 60  5 
Οκνηφκνξθνο ςεθαζκφο 

κε ηελ εκθάληζε ηεο πξνζβνιήο 
2 κε κεζνδηάζηεκα  

14 εκέξεο 



Πεδίο Δθαρκογής Δτζρός ποσ ειέγτεηαη 

Γόζεης 

Σρόπος θαη Υρόλος εθαρκογής 
Μέγηζηος αρ. 
εθαρκογώλ / 

θαιιηεργ. περίοδο 
θ.εθ. /100 
ιίηρα υεθ. 

σγρού 

Όγθος υεθ. 
σγρού 

(ιίηρα / δεθ.) 

θ.εθ. 
ζθ./δεθ. 
κέγηζηε 

Κοσλοσπίδη, 
Μπρόθοιο, Λάταλο 

Άιηεο (Phyllotreta atra), 
Γνξπθφξνο (Leptinotarsa 

decemlineata),  
αιεπξψδεο  

(Trialeurodes vaporariorum)  
αθίδεο  

(Myzus sp., Aphis sp.), 
Γηαβξψηηθα  

(Diabrotica virgifera), 
ηδηηδηθάθηα  

(Empoasca spp.) 
 ζξίπεο,  

Λεπηδφπηεξα (έδαθνο/ 
θχιισκα) 

10 – 20  50 – 100  10 

Οκνηφκνξθνο ςεθαζκφο 
κε ηελ εκθάληζε ηεο πξνζβνιήο 

2 κε κεζνδηάζηεκα  
10 εκέξεο 

Βακβάθη 

Αθίδεο, 
Λεπηδφπηεξα εδάθνπο 

Αιεπξψδεο 
(Trialeurodes vaporariorum) 

Θξίπεο (Thrips tabaci) 

10 – 30   30 – 100  10 

Εαταρόηεσηια, 
θηελοηροθηθά ηεύηια, 

ζέζθοσια, γοσιί 
(rutabaga), ρέβα 

Conorrhynchus mendicus, 
Lixus junci,  

αθίδεο  
(Myzus sp., Aphis sp.), 

Αιεπξψδεο  
(Trialeurodes vaporariorum) 

Καζζίδα (Cassida vitata) 
Λεπηδφπηεξα (έδαθνο/ 

θχιισκα) 

10 – 50  20 – 100  10 

Καρόηο, 
ραπαλοζέιηλο, 

ραπαλάθη, 
scorzonera, 

raphanus-ρεπάλη, 
παζηηλάθη,  

ρίδες καχληαλού 

Λεπηδφπηεξα (έδαθνο/ 
θχιισκα) 

αθίδεο  
(Myzus sp., Aphis sp.), 

ηδηηδηθάθηα  
(Empoasca spp.), 

ζξίπεο,  
αιεπξψδεο  

(Trialeurodes vaporariorum) 

10 – 25  40 – 100  10 



Πεδίο Δθαρκογής Δτζρός ποσ ειέγτεηαη 

Γόζεης 

Σρόπος θαη Υρόλος εθαρκογής 
Μέγηζηος αρ. 
εθαρκογώλ / 

θαιιηεργ. περίοδο 
θ.εθ. /100 
ιίηρα υεθ. 

σγρού 

Όγθος υεθ. 
σγρού 

(ιίηρα / δεθ.) 

θ.εθ. 
ζθ./δεθ. 
κέγηζηε 

Μεδηθή 

Αιεπξψδεο 
 (Trialeurodes vaporariorum) 

 Colaspidema atrum, 
Φπηνλφκνο 

(Phytonomus variabilis), 
Αθίδεο  

(Myzus spp, Aphis spp.), 
Θξίπεο,   

Λεπηδφπηεξα (έδαθνο/ 
θχιισκα) 

10 – 65  15 – 100   10 

Οκνηφκνξθνο ςεθαζκφο 
κε ηελ εκθάληζε ηεο πξνζβνιήο 

 

2 κε κεζνδηάζηεκα  
10 εκέξεο 

Καπλός 

Καζζίδα (Cassida vittata), 
Αθίδεο 

(Myzus spp, Aphis spp.), 
Αιεπξψδεο 

(Trialeurodes vaporariorum) 
Θξίπεο, 

Λεπηδφπηεξα (έδαθνο/ 
θχιισκα) 

6 – 20  50 – 150  10 

Λεύθα ζε θσηώρηα θαη 
δελδρύιιηα 

Αθίδεο 
Saperda carcharias 

Cryptorhynchus lapathi 
10 100 10 

Άλζε,  
Καιιφπηζηηθά θσηά 

Αθίδεο,  
Φπιινδέηεο (Cacoecimorpha 
pronubana,  Epichoristodes 

acerbella),  
Θξίπεο,  

Αιεπξψδεο  
(Trialeurodes vaporariorum)  

θπιινξχθηεο 
Λεπηδφπηεξα (εδάθνπο θαη 

θπιιψκαηνο) 

10 – 20  50 – 100  10 



Πεδίο Δθαρκογής Δτζρός ποσ ειέγτεηαη 

Γόζεης 

Σρόπος θαη Υρόλος εθαρκογής 
Μέγηζηος αρ. 
εθαρκογώλ / 

θαιιηεργ. περίοδο 
θ.εθ. /100 
ιίηρα υεθ. 

σγρού 

Όγθος υεθ. 
σγρού 

(ιίηρα / δεθ.) 

θ.εθ. 
ζθ./δεθ. 
κέγηζηε 

Αραβόζηηος 

Ππξαιίδα 
(Ostrinia nubilalis) 

Σεδάκηα 
(Sesamia nonagrioides) 

Πξάζηλν ζθνπιήθη 
(Heliothis armigera) 

Αγξφηηδα  
(Agrotis segetum) 

Γηαβξψηηθα 
(Diabrotica virgifera) 

15 – 100  15 – 100  15 

Οκνηφκνξθνο ςεθαζκφο κε ηελ 
εκθάληζε ηεο πξνζβνιήο.  

 
Μελ εθαξκφδεηε κεηά ην ηέινο ηεο 

αλζνθνξίαο 

2 κε κεζνδηάζηεκα  
10 εκέξεο 

Γαζηθά είδε ζε 
θσηώρηο 

Lymantria dispar 4  250  10 
Οκνηφκνξθνο ςεθαζκφο κε ηελ 

εκθάληζε ηεο πξνζβνιήο  
 

2 κε κεζνδηάζηεκα  
10 εκέξεο 

 

 



 

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

κεηαζπιιεθηηθέο ρξήζεηο: 

Καιιηέργεηες Υρόλος Αζθάιεηας 

Σηηάξη, ζίθαιε, triticale, 
θξηζάξη, βξψκε, spelta 

28 εκέξεο  

Ακπέιη, Κξάκβεο, Σηλάπη, 
Ληλάξη, Βακβάθη 

21 εκέξεο 

Εαραξφηεπηια, θηελνηξνθηθά 
ηεχηια, ζέζθνπια, ξέβα, γνπιί 

(rutabanga), θαπλφο 
14 εκέξεο 

Μεδηθή 7 εκέξεο 

Υπφινηπεο εδψδηκεο 
θαιιηέξγεηεο 

3 εκέξεο 

Αξαβφζηηνο, Διηά 
Με εθαξκφζηκν ιφγσ ηνπ 

ρξφλνπ εθαξκνγήο 
Σπαξάγγη 

 

 

7. Δηδηθέο ζπλζήθεο 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: 

 

Γηατείρηζε αλζεθηηθόηεηας: Οκάδα Σρόποσ Γράζες: 1Α                                             
 
- Τν ζθεχαζκα λα εθαξκφδεηαη ζε ελαιιαγή κε εληνκνθηφλα απφ άιιε νκάδα, κε δηαθνξεηηθφ 
ηξφπν δξάζεο απφ ηα ππξεζξηλνεηδή 
- Φξήζε θαιιηεξγεηηθψλ ηερληθψλ θαη θπζηθψλ θαη βηνινγηθψλ κεζφδσλ ψζηε λα πεξηνξίδεηαη ν 
πιεζπζκφο ησλ εληφκσλ θαη λα κεηψλεηαη ν αξηζκφο ησλ εθαξκνγψλ ζηηο απνιχησο απαξαίηεηεο 
γηα απνηειεζκαηηθφ έιεγρν. 
- Τν ζθεχαζκα ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζηηο πξνηεηλφκελεο δφζεηο θαη κε ηξφπν ψζηε λα 
εμαζθαιίδεηαη θαιή θαη νκνηφκνξθε θάιπςε ηεο θπιιηθήο επηθάλεηαο κε ην ςεθαζηηθφ πγξφ 

---- 

---- 

24 ψξεο 

Γελ είλαη θπηoηoμηθφ ζηηο ζπληζηψκελεο δφζεηο θαη νδεγίεο εθαξκνγήο 
 



10. Σπλδπαζηηθφηεηα:   

 

 

11. Σήκαλζε θπηνπξνζηαηεπηηθνχ πξντφληνο:  

 

12. Φξάζεηο θηλδχλνπ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Φξάζεηο αζθάιεηαο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γελ ζπλδπάδεηαη κε νπζίεο πνπ πξνθαινχλ αιθαιηθή αληίδξαζε  
 
 

Xn – Δπηβιαβέο,  Ν - Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ 
 

 

 

R10 Δχθιεθην 
 

R20 Δπηβιαβέο φηαλ εηζπλέεηαη 
 

R37/38  Δξεζίδεη ην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα θαη ην δέξκα 
 

R41  Κίλδπλνο ζνβαξψλ νθζαικηθψλ βιαβψλ 
 

R50/53       Πνιχ ηνμηθφ γηα ηνχο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξφληεο     
 δπζκελείο επηπηψζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ 
 

R65           Δπηβιαβέο: κπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβε ζηνπο πλεχκνλεο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο 
 

R67        H εηζπλνή αηκψλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππλειία θαη δάιε. 

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 εηζπλέεηε ηηο αλαζπκηάζεηο 
 

S24 Απνθεχγεηε ηελ επαθή κε ην δέξκα. 

 

S29/35  Μελ αδεηάδεηε ην ππφινηπν ηνπ πεξηερνκέλνπ ζηελ απνρέηεπζε. Τν πιηθφ θαη ν  
 πεξηέθηεο ηνπ πξέπεη λα δηαηεζεί κε αζθαιή ηξφπν. 
 

S36/37  Φνξάηε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία θαη θαηάιιεια γάληηα. 
 

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. 
 

SPe3 Γηα λα πξνζηαηέςεηε ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο λα αθήζεηε κηαλ αςέθαζηε δψλε  
 πξνζηαζίαο απφ ηα επηθαλεηαθά χδαηα: 
-  5 κέηρφλ γηα ζηηάξη, ζίθαιε, ηξηηηθάιε, θξηζάξη, βξψκε, spelta, θξάκβεο, βακβάθη θαη ιηλάξη 
- 10 κέηρφλ (ή 5m κε αθξνθχζην ςεθαζκνχ πνπ επηηξέπεη κείσζε 50%) γηα κεδηθή, φζπξηα, 
παηάηα, δαραξφηεπηια, θηελνηξνθηθά ηεχηια, θαπλφ, θαξπνθφξα ιαραληθά, ξηδσκαηψδε ιαραληθά, 
βνιβψδε ιαραληθά, αγθηλάξα θαη θαιισπηζηηθά κε χςνο κηθξφηεξν ησλ 50 εθ. 
- 15 κέηρφλ (ή 5m κε αθξνθχζην ςεθαζκνχ πνπ επηηξέπεη κείσζε 50%) γηα ηνλ αξαβφζηην  
- 30 κέηρφλ (ή 5m κε αθξνθχζην ςεθαζκνχ πνπ επηηξέπεη κείσζε 90%) γηα ην ακπέιη 
- 30 κέηρφλ (ή 20m κε αθξνθχζην ςεθαζκνχ πνπ επηηξέπεη κείσζε 90%) γηα ηελ ειηά θαη 
- 30 κέηρφλ γηα ηε ιεχθα. 

 

Spe8  Δπηθίλδπλν γηα ηηο κέιηζζεο. Γηα λα πξνζηαηέςεηε ηηο κέιηζζεο θαη άιια έληνκα- 
 επηθνληαζηέο λα κελ ρξεζηκνπνηείηε ην πξντφλ ζε θαιιηέξγεηεο θαηά ηελ αλζνθνξία ή  
 θαηά ηελ πεξίνδν αλζνθνξίαο δηδαλίσλ. Απνκαθξχλεηε ή/θαη θαηαζηξέςηε ηα δηδάληα πξηλ  
 ηελ αλζνθνξία ηνπο.  

 Μελ ρξεζηκνπνηείηε ην πξντφλ θαηά ηελ πεξίνδν πνπ νη κέιηζζεο ζπιιέγνπλ. 
 

S60/61  Τν πιηθφ θαη ν πεξηέθηεο ηνπ λα ζεσξεζνχλ θαηά ηε δηάζεζή ηνπο επηθίλδπλα απφβιεηα.  
 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ. σλζήθες αποζήθεσζες, τροληθή ζηαζερόηεηα ηοσ θσηοπροζηαηεσηηθού προχόληος: 

 

 

 

 

Σ. Οδεγίες γηα ηελ αζθαιή απόζσρζε ηοσ θσηοπροζηαηεσηηθού προχόληος θαη ηες 

ζσζθεσαζίας: 

 

 

 

 

 

Ε. Άιιες πιεροθορίες / σποτρεώζεης: 

 

 

 

 

 

Ζκεξνκελία:       26/10/2012  

 

                      

         (Αλδξνχια Γεσξγίνπ) 
                 Γηεπζχληξηα  
           Τκήκαηνο Γεσξγίαο 
 

       Σθξαγίδα 

Σε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αλ αηζζαλζείηε αδηαζεζία, δεηείζηε ακέζσο ηαηξηθή ζπκβνπιή. 
ε περίπηφζε εηζπλοής: Απνκαθξπλζείηε ζηνλ θαζαξφ αέξα. Κξαηήζηε ηνλ αζζελή δεζηφ θαη ζε 
εξεκία. Καιέζηε ακέζσο γηαηξφ. 
ε περίπηφζε επαθής κε ηο δέρκα: Αθαηξέζηε ακέζσο φια ηα ξνχρα πνπ έρνπλ έξζεη ζε 
επαθή κε ην πξντφλ. Πιπζείηε ακέζσο κε άθζνλν λεξφ θαη ζαπνχλη. Αλ ηα ζπκπηψκαηα 
επηκέλνπλ θαιέζηε γηαηξφ. 
ε περίπηφζε επαθής κε ηα κάηηα: Ξεπιχλεηε ηα πνιχ θαιά κε λεξφ γηα 15 ιεπηά. 
Σπκβνπιεπζείηε ακέζσο νθζαικίαηξν. 
ε περίπηφζε θαηάποζες: Μελ πξνθαιείηε εκεηφ. Ξεπιχλεηε ην ζηφκα κε λεξφ. Καιέζηε 
ακέζσο γηαηξφ. 
 
Αληίδοηο: Γελ ππάξρεη εηδηθφ αληίδνην. Δθαξκφζηε ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία. 
 
Σει. Κέληροσ δειεηερηάζεφλ: 1401 
 
 

Τν ζθεχαζκα παξακέλεη ζηαζεξφ γηα δπν (2) ρξφληα ζηελ αξρηθή απαξαβίαζηε  ζπζθεπαζία ζε 
ρψξν μεξφ, δξνζεξφ, θαιά αεξηδφκελν 

 
 

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 ζθίζηκν γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο κε πεξαηηέξσ ρξήζεο, ελαπνηίζεληαη ζε εηδηθά 
ζεκεία ζπιινγήο γηα αλαθχθισζε ή αλάθηεζε ελέξγεηαο. 
 
 

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

 
 
 
 


