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ΑΓΔΗΑ ΓΗΑ ΓΗΑΘΔΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΗ ΥΡΖΖ  
 
 

Λακβάλνληαο ππφςε: 

 

 

 

 

 

 

 

τορηγείηαι ηροποποιημένη άδεια για διάθεζη ζηην αγορά και τρήζη ζηο 

θσηοπροζηαηεσηικό προχόν     MASAI 20 WP     με ηα ακόλοσθα ζηοιτεία: 

 

Α) Γενικά ζηοιτεία άδειας 

 

1. Αξηζκφο Άδεηαο: 

 

Ηκεξνκελία ηξνπνπνίεζεο άδεηαο:  

 

Ηκεξνκελία ιήμεο άδεηαο:  

 

2. Κάηνρνο ηεο άδεηαο:  

 

 

 

3. Τπεχζπλνο γηα ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά:   

(εθφζνλ είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ  

θάηνρν άδεηαο)  

 

4. Γηαλνκέαο / Γηαλνκείο:   

 

 

1926 

20/04/2015 

31/10/2019 

BASF ΔΛΛΑ ΑΒΔΔ 

 

Agrolan Ltd 
 

Agrolan Ltd 

 

Σελ αίηεζε κε αξ. 70 (Έληππν 12), εκεξνκελίαο 09/04/2015 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε 
πθηζηάκελεο άδεηαο θπηνπξνζηαηεπηηθνχ πξντφληνο κεηά ηελ έγθξηζε φισλ ησλ 
δξαζηηθψλ νπζηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζην πξντφλ θαη 
 
ηελ επηζηνιή ηεο εηαηξείαο BASF Διιάο ΑΒΔΔ κε εκ. 30/03/2015 γηα ηξνπνπνίεζε ηεο 
άδεηαο κε βάζε ηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε ηεο αμηνιφγεζεο πνπ δηελεξγήζεθε γηα 
ρνξήγεζε ηεο νξηζηηθήο άδεηαο ηνπ ίδηνπ ζθεπάζκαηνο ζηελ Διιάδα,  
 
 
 
 
 
 
 
 



Β) Σασηόηηηα ηοσ Φσηοπροζηαηεσηικού Προχόνηος 

 

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 
1 ή 5 ζαθίδηα κέζα ζε 

ράξηηλν θνπηί  
100γξ. 

Υάξηηλα θνπηηά ηα νπνία πεξηέρνπλ 
πδαηνδηαιπηά ζαθίδηα απφ Polyvinyl 
alcohol κέζα ζε πιαζηηθή  
 

2 
1 ή 2 ζαθίδηα κέζα ζε 

ράξηηλν θνπηί  
250γξ. 

3 
1 ζαθίδην κέζα ζε 

ράξηηλα θνπηί  
500γξ. 

 

  

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.:  

Masai 20 WP 

Βξέμηκε ζθφλε (WP) 

tebufenpyrad: 20% β/β 
βνεζεηηθέο νπζίεο: 79,6% β/β 

BASF Agro B.V. Arnhem (NL) Zürich Branch, 
Διβεηία  
 

S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A., Ιηαιία  
 

1. S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A., Ιηαιία 
2. HYDROSOL SRL, Ιηαιία 

tebufenpyrad 

98% (β/β) min  
 

Notifier θαη θάηνρνο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ παξαξηήκαηνο ΙΙ: 
BASF Agro B.V., Arnhem (NL) Zürich Branch, Διβεηία  
Κάηνρνο ηεο δξαζηηθήο νπζίαο: Nihon Nohyaku Co., 
Ιαπσλία. 

Yanai Chemical Industry Co., Ιαπσλία  
       
       
      

 
 



 

  

Γ) ηοιτεία για ηη Υρήζη ηοσ Φσηοπροζηαηεσηικού Προχόνηος 

 

1. Καηεγνξία θαη Σξφπνο Γξάζεο:  

 

 

 

 

2. Πξννξίδεηαη γηα:  επαγγεικαηίεο ρξήζηεο 

 εξαζηηέρλεο ρξήζηεο 

 

3. Σξφπνο Δθαξκνγήο:  

 

4. Σξφπνο παξαζθεπήο ςεθαζηηθνχ δηαιχκαηνο:  

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

Αθαξενθηφλν επαθήο θαη ζηνκάρνπ ελαληίνλ φισλ ησλ 
θηλεηψλ κνξθψλ ηεηξάλπρνπ θαη ησλ ζεξηλψλ απγψλ ηνπο  

Φεθαζκφο θαιχςεσο κέρξη απνξξνήο 

Γεκίδνπκε θαηά ην 1/3 ην ςεθαζηηθφ βπηίν θαη ξίρλνπκε ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ πδαηνδηαιπηψλ 
ζάθσλ ρσξίο λα ηνπο αλνίμνπκε. ηε ζπλέρεηα γεκίδνπκε ην ςεθαζηηθφ κε λεξφ ππφ ζπλερή 
αλάδεπζε. Σν ζθεχαζκα είλαη δηαβξσηηθφ ζηνλ νξείραιθν θαη ηνλ καιαθφ ράιπβα.  
 



5. Φάζκα Γξάζεο 

Πεδίο 
Δθαρμογής 

Δτθρός ποσ ελέγτεηαι 

Γόζεις 

Σρόπος και Υρόνος εθαρμογής 
Μέγιζηος αρ. 
εθαρμογών / 

καλλιεργ. περίοδο 

γρ. /100 
λίηρα υεκ. 

σγρού 

Όγκος υεκ. 
σγρού 

(λίηρα / δεκ.) 

γρ./δεκ. 
μέγιζηη 

Δζπεριδοειδή  
Πνξηνθαιηά 

Λεκνληά 
Μαληαξηληά  

Γθξετπ θξνχη  

Κφθθηλνο Σεηξάλπρνο 
(Panonychus citri) 

25 – 50 200 – 400 100 

Δθαξκφζηε κε ηελ εκθάληζε ηεο 
πξνζβνιήο 

1 εθαξκνγή 
 

Αμπέλι 
Κφθθηλνο Σεηξάλπρνο 

(Panonychus ulmi) 
41,5 – 250   20 – 120  50 

Πσρηνόκαρπα 
Ρνδαθηληά 
Νεθηαξηληά 

Κφθθηλνο Σεηξάλπρνο 
(Panonychus ulmi) 

43,5 – 65  100 – 150  65 

Γαμαζκηνιά 

Κφθθηλνο Σεηξάλπρνο 
(Panonychus ulmi) 

 

Κίηξηλνο Σεηξάλπρνο  
(Tetranychus urticae)  

43,5 – 81,5  80 – 150  65 

Αγγούρι 
Αγγοσράκι  
Κολοκύθι 
 (αγξνχ θαη 

ζεξκνθεπίνπ)  

Κίηξηλνο Σεηξάλπρνο  
(Tetranychus urticae) 

100 100 100 

Πεπόνι,  
Καρπούζι 

(Θεξκνθεπίνπ)  

Κίηξηλνο Σεηξάλπρνο  
(Tetranychus urticae) 

100 100 100 

Μηλοειδή 
Μειηά  

Αριαδηά  

Κφθθηλνο Σεηξάλπρνο 
(Panonychus ulmi) 

33,5 – 250  20 – 150  50 

Οι ακόλοσθες τρήσεις θα τορηγηθούν μετά τον καθορισμό κοινοτικών Ανωτάτων Ορίων Υπολειμμάτων  

Τομάτα, 
Μελιτζάνα 

(Θερκοθεπίοσ) 

Κίηρηλος Τεηράλστος  
(Tetranychus urticae) 

66,5 – 100  100 – 150  100 

Εθαρκόζηε κε ηελ εκθάληζε ηες 
προζβοιής 

1 εθαρκογή 
 

Πιπεριά 
(Θερκοθεπίοσ)  

Κίηρηλος Τεηράλστος  
(Tetranychus urticae) 

66,5 – 100  100 – 150  100 

Φράοσλα 
(ζερκοθεπίοσ)  

Κίηρηλος Τεηράλστος  
(Tetranychus urticae) 

100 100 100 

 



 

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

κεηαζπιιεθηηθέο ρξήζεηο: 

Καλλιέργειες Υρόνος Αζθάλειας 

Ακπέιη,  
Ππξελφθαξπα (Ρνδαθηληά, Νεθηαξηληά)  

14 εκέξεο  

Γακαζθεληά 21 εκέξεο  

Μεινεηδή (Μειηά, Αριαδηά)  
Δζπεξηδνεηδή,  

7 εκέξεο 

Αγγνχξη, Αγγνπξάθη, Κνινθχζη, (Τ&Θ)  
Πεπφλη, Καξπνχδη (Θ) 

3 εκέξεο 

Μεηά ηολ θαζορηζκό θοηλοηηθώλ Αλωηάηωλ Ορίωλ Υποιεηκκάηωλ 

Τοκάηα, Μειηηδάλα, Φράοσια (Θ) 3 εκέρες 

Πηπερηά (Θ) 14 εκέρες 

 

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: 

 

 

Γιατείριζη ανθεκηικόηηηας: Οκάδα Σξφπνπ Γξάζεο: 21Α  
 

ΣΟ ΚΔΤΑΜΑ ΔΠΙΣΡΔΠΔΣΑΙ ΝΑ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΔΙΣΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΔ 
ΦΔΚΑΣΔ  
 

Σν ζθεχαζκα επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε θαιιηέξγεηεο αλνηρηνχ αγξνχ κφλν κε ηξαθηέξ 
εθνδηαζκέλα κε θιεηζηή θακπίλα.  
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξαζθεπήο ηνπ ςεθαζηηθνχ πγξνχ θαη ηελ αλάκεημε ζα πξέπεη νη 
επαγγεικαηίεο ςεθαζηέο λα θνξάλε γάληηα, θφξκα, παπνχηζηα θαη θαπέιν  
Γελ ζα πξέπεη λα εηζέξρεζηε ζηνλ αγξφ πνπ έρεη ςεθαζηεί πξηλ νη ςεθαζκέλεο επηθάλεηεο ησλ 
θχιισλ λα έρνπλ ζηεγλψζεη πιήξσο. Οη εξγάηεο νη νπνίνη εηζέξρνληαη ζε ςεθαζκέλεο 
θαιιηέξγεηεο ακπειηνχ κε MASAI γηα θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο ή ζπγθνκηδή, ζα πξέπεη λα θνξνχλ 
γάληηα θαη θφξκα εξγαζίαο.  
Οη εξγάηεο πνπ εηζέξρνληαη ζε ςεθαζκέλεο κε MASAI θαιιηέξγεηεο εζπεξηδνεηδψλ δελ πξέπεη λα 
παξακέλνπλ/εξγάδνληαη γηα πεξηζζφηεξν απφ 6 ψξεο.  
 
 

---- 

---- 

---- 

ηηο ζπληζηψκελεο ρξήζεηο θαη δφζεηο εθαξκνγήο ην MASAI 20WP δελ παξνπζηάδεη 
θπηνηνμηθφηεηα  

 



 

10. πλδπαζηηθφηεηα:   

 

 

11.Δηθνλνγξάκκαηα Κηλδχλνπ:  

 

 

 
 
 
12. Γειψζεηο επηθηλδπλφηεηαο: 
  
 

 

 

 

 

 

13. Γειψζεηο πξνθχιαμεο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΟΥΖ 

      

GHS07 GHS09 

--- 
 

H332 Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε εηζπλνήο.  
 

H302 Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο.  
 

H335 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη εξεζηζκφ ηεο αλαπλεπζηηθήο νδνχ.  
 

H410 Πνιχ ηνμηθφ γηα ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο κε καθξνρξφληεο επηπηψζεηο.  

P102 Μαθξηά απφ παηδηά  
 

P261 Απνθεχγεηε λα αλαπλέεηε ζθφλε  
 

P270  Μελ ηξψηε, πίλεηε ή θαπλίδεηε φηαλ ρξεζηκνπνηείηε απηφ ην πξντφλ  
 

P264 Πιχλεηε κε άθζνλν λεξφ θαη ζαπνχλη ζρνιαζηηθά κεηά ηνλ ρεηξηζκφ  
 

P271 Να ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ζε αλνηρηφ ή θαιά αεξηδφκελν ρψξν  
 

P391 Μαδέςηε ηε ρπκέλε πνζφηεηα.  
 

P301 + P312 Δ ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΚΑΣΑΠΟΗ: θαιέζηε ακέζσο ην ΚΔΝΣΡΟ ΓΗΛΗΣΗΡΙΑΔΧΝ ή 
έλα γηαηξφ, εάλ αηζζαλζείηε αδηαζεζία  

 

P304 + P340 – Δ ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΔΙΠΝΟΗ: Μεηαθέξεηέ ηνλ παζφληα ζηνλ θαζαξφ αέξα θαη 
αθήζηε ην λα μεθνπξαζηεί ζε ζηάζε πνπ δηεπθνιχλεη ηελ αλαπλνή.  

 

P330 Ξεπιχλεηε ην ζηφκα.  
 

P403 + P233 Απνζεθεχεηαη ζε θαιά αεξηδφκελν ρψξν. Ο πεξηέθηεο δηαηεξείηαη εξκεηηθά θιεηζηφο.  
 

P405 Φπιάζζεηαη θιεηδσκέλν.  
 

SP1 Μελ κνιχλεηε ην λεξφ κε ην πξντφλ ή ηε ζπζθεπαζία ηνπ.  
 

SPe3  Γηα λα πξνζηαηέςεηε ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο λα αθήζεηε κηα αςέθαζηε δψλε 
πξνζηαζίαο απφ ηα επηθαλεηαθά χδαηα:  

 - Δζπεξηδνεηδή: 20 κέηξα  
 - Ακπέιη: 10 κέηξα  

- Γακαζθεληά, Ρνδαθηληά, Νεθηαξηληά: 30 κέηξα ή 20 κέηξα κε ρξήζε αθξνθπζίσλ 
ρακειήο δηαζπνξάο 75%  

 - Μειηά, Αριαδηά: 20 κέηξα  
 - Κεπεπηηθά: 5 κέηξα  
 

EUH 208 Πεξηέρεη tebufenpyrad. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή αληίδξαζε.  
 

EUH401 Γηα λα αποθύγεηε ηοσς θηλδύλοσς γηα ηελ αλζρώπηλε σγεία θαη ηο περηβάιιολ, 
αθοιοσζήζηε ηης οδεγίες τρήζες.      



14. Πξψηεο Βνήζεηεο - Αληίδνην: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ. σνθήκες αποθήκεσζης, τρονική ζηαθερόηηηα ηοσ θσηοπροζηαηεσηικού προχόνηος: 

 

 

 

 

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

ζσζκεσαζίας: 

 

 

 

 

 

Ε. Άλλες πληροθορίες / σποτρεώζεις: 

 

 

 

 

 

Ηκεξνκελία:       20/04/2015  

 

 

 

                      

         (Αλδξνχια Γεσξγίνπ) 
                 Γηεπζχληξηα  
           Σκήκαηνο Γεσξγίαο 
 

       θξαγίδα 

ε περίπηφζη καηάποζης, μεπιχλεηε ακέζσο ην ζηφκα θαη θαηφπηλ πηείηε άθζνλν λεξφ, δεηήζηε 
ηαηξηθή βνήζεηα. Μελ πξνθαιέζεηε εκεηφ εθηφο θαη αλ ζαο ππνδεηρζεί απφ ην Κέληξν Γειεηεξηάζεσλ 
ή απφ ηαηξφ. Πνηέ κελ πξνθαιείηε εκεηφ ή ρνξεγείηε νηηδήπνηε απφ ην ζηφκα φηαλ ν παζψλ δελ έρεη 
ηηο αηζζήζεηο ηνπ ή εθδειψλεη ζπαζκνχο.  
ε περίπηφζη επαθής με ηα μάηια, πιχλεηε ακέζσο ηα πξνζβεβιεκέλα κάηηα γηα ηνπιάρηζηνλ 15 
ιεπηά θάησ απφ ηξερνχκελν λεξφ κε ηα βιέθαξα κνλίκσο αλνηρηά, ζπκβνπιεπηείηε νθζαικίαηξν.  
ε περίπηφζη επαθής με ηο δέρμα, πιπζείηε ακέζσο κε άθζνλν λεξφ θαη ζαπνχλη. Αλ εκθαληζηεί 
εξεζηζκφο, δεηήζηε ηαηξηθή βνήζεηα.  
ε περίπηφζη ειζπνοής, δηαηεξήζηε ηνλ αζζελή ήξεκν, κεηαθέξεηέ ηνλ ζηνλ θαζαξφ αέξα, δεηήζηε 
ηαηξηθή βνήζεηα.  
 

ΑΝΣΗΓΟΣΟ: Γελ ππάξρεη εηδηθφ, αθνινπζήζηε ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία.   

 

Σηλ. Κένηροσ δηληηηριάζεφν: 1401    

Γηαηεξείζηε ην ζηελ αξρηθή ηνπ ζπζθεπαζία, θαιά θιεηζκέλε, ζε κέξνο δξνζεξφ θαιά αεξηδφκελν, 
μεξφ θαη ζε ζεξκνθξαζία θάησ ησλ 40νC, καθξπά απφ πεγέο ζεξκφηεηαο, αλνηθηή θιφγα ή 
ζπηλζήξα. ε απηέο ηηο ζπλζήθεο παξακέλεη ζηαζεξφ γηα δχν (2) ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία 
παξαζθεπήο ηνπ. 
 

Σα θελά πιηθά ζπζθεπαζίαο μεπιέλνληαη ππφ πίεζε ή γίλεηαη ηξηπιφ μέπιπκα. Σα λεξά ηνπ 
μεπιχκαηνο πξνζηίζεληαη ζην ςεθαζηηθφ δηάιπκα. ηε ζπλέρεηα, αθνχ νη άδεηεο ζπζθεπαζίεο 
θαηαζηξαθνχλ κε ζρίζηκν γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο κε πεξαηηέξσ ρξήζεο, ελαπνηίζεληαη ζε εηδηθά 
ζεκεία ζπιινγήο γηα αλαθχθισζε ή αλάθηεζε ελέξγεηαο. 
         

 
 

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

 


