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Ο ΠΔΡΗ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2011  

(Ν 141(I)/2011) 
 
 

ΑΓΔΗΑ ΓΗΑ ΓΗΑΘΔΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΗ ΥΡΖΖ 
 
 

Λακβάλνληαο ππφςε: 

 

 

 

τορεγείηαη ηροποποηεκέλε άδεηα γηα δηάζεζε ζηελ αγορά θαη τρήζε ηοσ 

θσηοπροζηαηεσηηθού προχόληος STOMP AQUA 455CS  κε ηα αθόιοσζα ζηοητεία: 

 

Α) Γεληθά ζηοητεία άδεηας 

 

1. Αξηζκφο Άδεηαο: 

 

Ζκεξνκελία αλαλέσζεο 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. 2678 (Έληππν 05), εκεξνκελίαο 12/11/2014 γηα αλαλέσζε άδεηαο 
θπηνπξνζηαηεπηηθνχ πξντφληνο, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2778 

05/10/2014 

31/07/2016 

BASF ΔΛΛΑ ABEE 
Λ. Μεζνγείσλ 449 
153 43 Αγία Παξαζθεπή  
Διιάδα                                                            

Agrolan Ltd 

Agrolan Ltd 
 



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

 

Α/Α Δίδνο Μέγεζνο Τιηθφ 

1. Φηάιεο / Γνρεία 

100θ.εθ., 300θ.εθ., 350θ.εθ., 500θ.εθ., 

600θ.εθ., 700θ.εθ., 800θ.εθ., 1Λ, 2.5Λ, 3Λ, 

3.5Λ, 4Λ, 4.5Λ, 5Λ, 9Λ, 10Λ, 18Λ θαη 20Λ  

HDPE 

 

 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.:  

  

 

 

Stomp Aqua 455CS 

Μηθξνθάςνπιεο ζε αηψξεκα (CS) 

  

pendimethalin: 45,5% β/ν 
βνεζεηηθέο νπζίεο: 57% β/β  

 

BASF SE, Γεξκαλία 

1. BASF Agri-Production S.A.S., Γαιιία 
2. BASF Corporation Agricultural Products Division, 
Hannibal, Ζ.Π.Α. 

 

pendimethalin 

   90% β/β min 

 
 

BASF SE, Γεξκαλία 
 

1. BASF Corporation, Agricultural Products Division,   
Hannibal, Ζ.Π.Α. 
2. FINCHIMICA S.p.A., Ηηαιία 
  
 

1. BASF Agri-Production S.A.S., Γαιιία 
2. BASF Corporation Agricultural Products 
Division, Hannibal, Ζ.Π.Α. 
3. SCHRIM GmbH, Γεξκαλία 
4. Κ&Ν ΔΤΘΤΜΗΑΓΖ ΑΒΔΔ, Διιάδα 



 

Γ) ηοητεία γηα ηε Υρήζε ηοσ Φσηοπροζηαηεσηηθού Προχόληος 

 

1. Καηεγνξία θαη Σξφπνο Γξάζεο:  

 

 

 

 

 

2. Πξννξίδεηαη γηα:  επαγγεικαηίεο ρξήζηεο 

 εξαζηηέρλεο ρξήζηεο 

 

 

3. Σξφπνο Δθαξκνγήο:  

 

 

 

 

4. Σξφπνο παξαζθεπήο ςεθαζηηθνχ δηαιχκαηνο:  

 

 

√ 

 

Δθιεθηηθφ δηδαληνθηφλν γηα ηελ θαηαπνιέκεζε εηήζησλ αγξσζησδψλ θαη πιαηχθπιισλ δηδαλίσλ. 
ην βηνρεκηθφ επίπεδν επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγία ηεο κίησζεο κε παξεκπφδηζε ηνπ ζρεκαηηζκνχ 
ησλ κηθξνζσιηλίζθσλ ηεο κηησηηθήο αηξάθηνπ 

Δθαξκφδεηαη αλάινγα κε ηελ θαιιηέξγεηα, ζην ιήζαξγν, πξνζπαξηηθά 
κε ελζσκάησζε, κε ελζσκάησζε πξηλ ηε κεηαθχηεπζε/θχηεπζε, 
πξνθπηξσηηθά ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο ή λσξίο κεηαθπηξσηηθά. 

Γεκίζηε ην ςεθαζηήξα κέρξη ηε κέζε κε λεξφ. Γηαιχζηε ηελ απαηηνχκελε πνζφηεηα 
ζθεπάζκαηνο ζε κηθξή πνζφηεηα λεξνχ θαη πξνζζέζηε ην ζην ςεθαζηήξα αλαδεχνληαο. 
πκπιεξψζηε κε ην ππφινηπν λεξφ ππφ ζπλερή αλάδεπζε. 

 
 



5. Φάζκα Γξάζεο 

Πεδίο 
Δθαρκογής 

Εηδάληο ποσ ειέγτεηαη 

Γόζεης 

Σρόπος θαη Υρόλος εθαρκογής 

Μέγηζηος αρ. 
εθαρκογώλ / 

θαιιηεργ. 
περίοδο 

θ/εθ. ζθ./δεθ. 
κέγηζηε 

Όγθος υεθ. 
σγρού 

(ιίηρα / δεθ.) 
Δζπερηδοεηδή 

Πνξηνθαιηά 
Λεκφληα 

Μαληαξηληά 
Γθξετπ-θξνπη 

Φξάπα 

Εηήζηα αγρωζηώδε θαη 
πιαηύθσιια δηδάληα* 

250 – 300  20 – 60  

Καηεπζπλφκελνο ςεθαζκφο 
πξνθπηξσηηθά ησλ δηδαλίσλ κεηαμχ ησλ 

γξακκψλ θχηεπζεο ηελ άλνημε ή ην 
θζηλφπσξν ρσξίο λα βξέρνληαη ηα 

πξάζηλα κέξε ησλ δέλδξσλ. 

1 

Μειοεηδή 
Μειηά 

Αριαδηά 

Εηήζηα αγρωζηώδε θαη 
πιαηύθσιια δηδάληα* 

250 – 300  20 – 60  

Καηεπζπλφκελνο ςεθαζκφο 
πξνθπηξσηηθά ησλ δηδαλίσλ κεηαμχ ησλ 

γξακκψλ θχηεπζεο ην ρεηκψλα (πξηλ 
ηελ έλαξμε ηεο βιάζηεζεο). 

1 

Πσρελόθαρπα 
Ρνδαθηληά 
Νεθηαξηληά 
Βεξηθνθηά 

Εηήζηα αγρωζηώδε θαη 
πιαηύθσιια δηδάληα* 250 – 300  20 – 60  

Καηεπζπλφκελνο ςεθαζκφο 
πξνθπηξσηηθά ησλ δηδαλίσλ κεηαμχ ησλ 

γξακκψλ θχηεπζεο ην ρεηκψλα (πξηλ 
ηελ έλαξμε ηεο βιάζηεζεο). 

1 

Ακπέιη 
Εηήζηα αγρωζηώδε θαη 
πιαηύθσιια δηδάληα* 

250 – 300  20 – 60  

Καηεπζπλφκελνο ςεθαζκφο 
πξνθπηξσηηθά ησλ δηδαλίσλ κεηαμχ 
ησλ γξακκψλ θχηεπζεο, ην ρεηκψλα 

(θαηά ηνλ ιήζαξγν, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 
βιάζηεζεο). 

1 

Φράοσια 
Εηήζηα αγρωζηώδε θαη 
πιαηύθσιια δηδάληα* 

250 – 300  20 – 60  
α) πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ππαίζξηαο 

θαιιηέξγεηαο κε ελζσκάησζε ή β) θαηά 
ηνλ ιήζαξγν ζε εγθαηεζηεκέλε θπηεία. 

1 

Καρόηο 
Εηήζηα αγρωζηώδε θαη 
πιαηύθσιια δηδάληα* 

250 – 300  20 – 60  Πξνθπηξσηηθά ηεο θαιιηέξγεηαο. 1 

Κρεκκύδη 
θόρδο 

Εηήζηα αγρωζηώδε θαη 
πιαηύθσιια δηδάληα* 

250 – 300  20 – 60  
Νσξίο κεηαθπηξσηηθά ηεο θαιιηέξγεηαο 

(ζην ζηάδην ηνπ καζηηγίνπ). 
1 

Σοκάηα 
Εηήζηα αγρωζηώδε θαη 
πιαηύθσιια δηδάληα* 

250 – 300  20 – 60  Πξηλ ηε κεηαθχηεπζε κε ελζσκάησζε. 1 

Κρακπί 
Μπρόθοιο 
Κοσλοσπίδη 

Εηήζηα αγρωζηώδε θαη 
πιαηύθσιια δηδάληα* 

250 – 300  20 – 60  Πξηλ ηε κεηαθχηεπζε κε ελζσκάησζε. 1 

Φσταλζή 
Μπηδέιη 

Εηήζηα αγρωζηώδε θαη 
πιαηύθσιια δηδάληα* 

250 – 300  20 – 60  Πξνθπηξσηηθά ηεο θαιιηέξγεηαο 1 



Πεδίο 
Δθαρκογής 

Εηδάληο ποσ ειέγτεηαη 

Γόζεης 

Σρόπος θαη Υρόλος εθαρκογής 
Μέγηζηος αρ. 
εθαρκογώλ / 

θαιιηεργ. περίοδο 
θ/εθ. ζθ./δεθ. 

κέγηζηε 

Όγθος υεθ. 
σγρού 

(ιίηρα / δεθ.) 

Μαρούιη 
Εηήζηα αγρωζηώδε θαη 
πιαηύθσιια δηδάληα* 

250 – 300  20 – 60  Πξηλ ηε κεηαθχηεπζε κε ελζσκάησζε 1 

Αγθηλάρα 
Εηήζηα αγρωζηώδε θαη 
πιαηύθσιια δηδάληα* 

250 – 300  20 – 60  

Πξηλ ηε κεηαθχηεπζε κε ελζσκάησζε 
ή ζε εγθαηεζηεκέλε θπηεία θαηά ηελ 
πεξίνδν ηνπ ιεζάξγνπ, πξηλ ηε λέα 

αλάπηπμε, ζε γπκλφ έδαθνο πξηλ ηελ 
εκθάληζε δηδαλίσλ. 

1 

Όζπρηα: 
Μπηδέιη  
Κνπθηά 

Εηήζηα αγρωζηώδε θαη 
πιαηύθσιια δηδάληα* 250 – 300  20 – 60  

Πξνζπαξηηθά κε ελζσκάησζε ή 
πξνθπηξσηηθά ηεο θαιιηέξγεηαο. 1 

Βακβάθη 
Εηήζηα αγρωζηώδε θαη 
πιαηύθσιια δηδάληα* 

250 – 300  20 – 60  
Πξνζπαξηηθά κε ελζσκάησζε ή 
πξνθπηξσηηθά ηεο θαιιηέξγεηαο. 

1 

Ζιίαλζος  
όγηα 

Εηήζηα αγρωζηώδε θαη 
πιαηύθσιια δηδάληα* 

250 – 300  20 – 60  Πξνθπηξσηηθά ηεο θαιιηέξγεηαο. 1 

Παηάηα 
Εηήζηα αγρωζηώδε θαη 
πιαηύθσιια δηδάληα* 

250 – 300  20 – 60  Πξνθπηξσηηθά ηεο θαιιηέξγεηαο 1 

Καπλός 
Εηήζηα αγρωζηώδε θαη 
πιαηύθσιια δηδάληα* 250 – 300  20 – 60  Πξηλ ηε κεηαθχηεπζε κε ελζσκάησζε. 1 

ηηερά 
ηηάξη  

Κξηζάξη  
ίθαιε  

Σξηηηθάιε 

Εηήζηα αγρωζηώδε θαη 
πιαηύθσιια δηδάληα* 

250 – 300  20 – 60  Πξνθπηξσηηθά ηεο θαιιηέξγεηαο 1 

Αραβόζηηος 
Εηήζηα αγρωζηώδε θαη 
πιαηύθσιια δηδάληα* 250 – 300  20 – 60  Πξνθπηξσηηθά ηεο θαιιηέξγεηαο 1 

Καιιφπηζηηθά 
 Φπηψξηα  
Γέλδξα 

Εηήζηα αγρωζηώδε θαη 
πιαηύθσιια δηδάληα* 

250 – 300  20 – 60  

Καηεπζπλφκελνο ςεθαζκφο 
πξνθπηξσηηθά ησλ δηδαλίσλ κεηαμχ 

ησλ γξακκψλ θχηεπζεο κεηά ηελ 
κεηαθχηεπζε, ζε θαιά εγθαηεζηεκέλεο 

θπηείεο. 

1 

 



* Δηήζηα Αγρφζηώδε Εηδάληα:  

Δπαίζζεηα: Μνπρξίηζα (Echinochloa crus-galli), εηάξηα (Setaria verticillata,Setaria viridis), Αηκαηφρνξην 
(Digitaria spp., D. sanguinalis) 
 
Μεηξίσο επαίζζεηα: Αγξηνβξψκε (Avena sterilis) 
 

Δηήζηα Πιαηύθσιια δηδάληα:  

Δπαίζζεηα: Βιήηα (Amaranthus  blitoides, A. retroflexus), Αλαγαιιίο (Anagallis arvensis), Λνπβνπδηά 
(Chenopodium album), Koηλφ ειηνηξφπην (Heliotropium europaeum), Πνιπθφκπη (Polygonum aviculare), 
Αγξηνπηπεξηά (Polygonum persicaria), Αλαξξηρψκελν πνιχγσλν (Bliderdykia convlolvulus), Γιπζηξίδα 
(Portulaca oleracea),  Παπαξνχλα (Papaver rhoeas), Κνπθάγθαζν (Silybum marianum), ηειιάξηα 
(Stellaria media), Άγξην ζηλάπη (Sinapis arvensis), ηχθλνο (Solanum nigrum), Εσρφο (Sonchus 
arvensis), Σξηβφιη (Tribulus terrestris), Βεξφληθα (Veronica hederifolia, V. persica), Μαξηηάθνο (Senecio 
vulgaris). 

Μεηξίσο επαίζζεηα: Αγξηνκπακπαθηά (Abutilon theophrasti), Καπλφρνξην (Fumaria officinalis), 

Κνιιεηζίδα (Galium spp.), Ραλνχγθνπινο (Ranunculus spp.), Ραπαλίδα (Raphanus raphanistrum). 

 
Παραηερήζεης : 
 

•     Γελ επηηρέπεηαη ε ζσγθοκηδή ακπειόθσιιφλ ποσ προέρτοληαη από ακπειώλες ζηοσς 

οποίοσς έτεη γίλεη τρήζε ηοσ θσηοπροζηαηεσηηθού προχόληος STOMP AQUA 455 CS. 

 

1) Ζ δξάζε ηνπ STOMP AQUA 455CS ζηηο κεηαζπαξηηθέο εθαξκνγέο επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηελ 

εδαθηθή πγξαζία. πληζηάηαη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο πφηηζκα 24-48 ψξεο κεηά ηελ εθαξκνγή γηα ηελ 

ελζσκάησζε - «ελεξγνπνίεζε» ηνπ δηδαληνθηφλνπ ζην έδαθνο. 

2) ην βακβάθη γηα ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ηνπ ζηχθλνπ (Solanum nigrum), κεηά ηελ πξνζπαξηηθή 

εθαξκνγή κε ελζσκάησζε ζπληζηάηαη λα αθνινπζήζεη εθαξκνγή κεηαζπαξηηθά, πξνθπηξσηηθά ηεο 

θαιιηέξγεηαο κε έλα δηδαληνθηφλν πνπ πεξηέρεη ηε δξαζηηθή νπζία fluometuron ζηε δφζε 250 

θ.εθ/δεθάξην (ζθεχαζκα 50% πεξηεθηηθφηεηαο ζε δξσλ ζπζηαηηθφ) ή 125 γξ δξαζηηθή νπζία / δεθάξην. 

3) Οη κηθξφηεξεο δφζεηο αλαθέξνληαη ζε ειαθξηά εδάθε - ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε νξγαληθή νπζία 

θαη κηθξνχο πιεζπζκνχο δηδαλίσλ, ελψ νη κεγαιχηεξεο ζε κέζεο ζχζηαζεο ή βαξηά εδάθε - κέζεο έσο 

πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε νξγαληθή νπζία ή/θαη κεγαιχηεξνπο πιεζπζκνχο δηδαλίσλ. ηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ ρξεζηκνπνηεζνχλ νη κέγηζηεο δφζεηο, θαη αλάινγα κε ηε ζχζηαζε/γνληκφηεηα ηνπ εδάθνπο, είλαη 

δπλαηφ λα παξαηεξεζεί παξνδηθή θαζπζηέξεζε αλάπηπμεο ησλ θπηψλ, εηδηθά ζε ζπλζήθεο πςειήο 

εδαθηθήο πγξαζίαο ή/θαη ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ. 

4) Σν STOMP AQUA 455CS θαηαπνιεκά ηα δηδάληα πνπ θπηξψλνπλ ή βξίζθνληαη ζε πνιχ λεαξφ 

ζηάδην (θχηξσκα-θνηπιεδφλεο). Δθφζνλ ππάξρνπλ θπηξσκέλα δηδάληα ζα πξέπεη πξνεγνπκέλσο  

λα θαηαζηξαθνχλ κε ζθάιηζκα ή βνηάληζκα ή κε θαηάιιειν κεηαθπηξσηηθφ δηδαληνθηφλν. 

5) Παξαδείγκαηα θαιισπηζηηθψλ θπηψλ πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί: Σνχγηα (Thuja occidentalis), είδε 

Prunus sp., Κνππξεζνθχπαξηο (Cypressocyparis leylandii), Βηβνχξλν (Viburnum sp.), Κξάηαηγνο 

(Crataegus sp.), Ήκεξν πνπξλάξη (Ilex sp.), Παζραιηά (Syringa vulgaris), Μαλφιηα (Magnolia 

grandiflora), Γξπο (Quercus sp.), Φνίληθαο (Phoenix sp.), Πεχθν (Pinus sp.), Λεχθα (Populus alba), 

Πιάηαλνο (Platanus occidentalis), Ηηηά θιαίνπζα (Salix babylonica), Καξπδηά (Juglans nigra), 

Ρνδφδεληξν (Rhododendron sp.), Ππμφο (Buxus sp.), Κακέιηα (Camelia japonica), Γαξδέληα (Gardenia 

jasminoides), Κπδσλίαζηξν (Cotoneaster sp.), Κππαξίζζη (Cupressus sempervirens), Δπψλπκν 

(Euonymus japonicus), Ππξάθαλζα (Pyracantha coccinea), Φνξζχζηα (Forsythia intermedia), Ηβίζθνο 

(Hibiscus syriacus), Άξθεπζνο (Juniperus sp.), Λεβάληα (Lavandula angustifolia), Αγγειηθή 

(Pittosporum tobira), Μπξηηά (Myrtus communis), Πηθξνδάθλε (Nerium oleander), Υακαίξνπαο 

(Chamaerops sp.), Φσηίληα (Photinia sp.), Ληγνχζηξν (Ligustrum sp.), Γάθλε Απφιισλνο (Laurus 

nobilis), Γηνχθα (Yucca sp.), Κηζζφο  

(Hedera helix), Πειαξγφλην (Pelargonium sp.), Γηαζεκί (Jasminum sp.), Μπφπνξν (Myoporum 

parviflorum), παξάγγη (Asparagus officinalis), Φξέδηα (Freesia sp.), Λίιηνπκ (Lilium sp.), Παηψληα 

(Paeonia sp.), Γιπηζίλα (Wisteria sp.), Ammophila sp. 

6) Σν STOMP AQUA 455CS είλαη αζθαιέο θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ γχξσ θαη θάησ απφ πνιιά είδε 



θαιισπηζηηθψλ (θπηά, ζάκλνη, δέληξα). Ωζηφζν δελ έρεη δηεξεπλεζεί ε εθιεθηηθφηεηά ηνπ ζε φιεο ηηο 

πνηθηιίεο θαη ηα πβξίδηα. Αλεπηζχκεηεο επηπηψζεηο, φπσο ε θπηνηνμηθφηεηα,  κπνξεί λα πξνθχςεη 

εμαηηίαο δηαθφξσλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ, ζπλζεθψλ αλάπηπμεο ή απφ ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο 

ηνπ δηδαληνθηφλνπ. Δπνκέλσο, ζπζηήλεηαη, πξηλ ηε γεληθεπκέλε ρξήζε ηνπ, ε δνθηκή ζε έλα κηθξφ 

αξηζκφ θπηψλ θαη ε εμέηαζή ηνπο 1-2 κήλεο κεηά γηα πηζαλή θπηνηνμηθφηεηα. 

7) Μελ θάλεηε θαζνιηθνχο ςεθαζκνχο ζε θπηψξηα ή ζε θπηά πξνο κεηαθχηεπζε. Μελ εθαξκφδεηε ην 

STOMP AQUA 455CS ζε θαιισπηζηηθά θπηά πνπ έρνπλ εκβνιηαζηεί ή είλαη ζε έληνλε βιαζηεηηθή 

αλάπηπμε ή θαηά ηελ αλζνθνξία. 

Μελ εθαξκφδεηε ην STOMP AQUA 455CS ζε θπηά θαηά ηελ έλαξμε ηεο αλζνθνξίαο ή ηελ πξψηε 

βιαζηεηηθή αλάπηπμε. Μελ επηηξέςεηε ηα ζηαγνλίδηα ηνπ ςεθαζηηθνχ πγξνχ λα πέζνπλ  πάλσ ζην 

θχιισκα, ηνπο νθζαικνχο ή ηα άλζε. Φξνληίζηε ψζηε ην έδαθνο λα κελ έρεη ζθαζίκαηα ή ξσγκέο πνπ 

ελδερφκελα ζα επηηξέςνπλ ηελ επαθή ηνπ STOMP AQUA 455CS  κε ην ξηδηθφ ζχζηεκα ησλ 

θαιισπηζηηθψλ θπηψλ. 

Όηαλ ην ξηδηθφ ζχζηεκα έρεη εγθαηαζηαζεί θαιά, θάλεηε ηελ εθαξκνγή ηνπ STOMP AQUA 455CS πξηλ 

ηνλ εκβνιηαζκφ ή ηελ άλζηζε ησλ θπηψλ. 

ε πεξίπησζε πνπ θάπνηα είδε θαιισπηζηηθψλ παξνπζηάδνπλ θπηνηνμηθφηεηα, κελ ηα θπηέςεηε ζε 

έδαθνο ζην νπνίν έρεη εθαξκνζηεί STOMP AQUA 455 CS θαηά ηελ πξνεγνχκελε θαιιηεξγεηηθή 

πεξίνδν. Γηα θπηά πνπ κεηαθπηεχνληαη γπκλφξξηδα, κελ εθαξκφδεηε ην STOMP AQUA 455 CS πξηλ 

πεξάζνπλ 2-4 εβδνκάδεο απφ ηε κεηαθχηεπζε ζηελ νξηζηηθή ηνπο ζέζε. 

8) Μελ εθαξκφδεηε ην STOMP AQUA 455 CS ζε ζεξκνθήπηα ή άιιεο θιεηζηέο θαηαζθεπέο. 

 

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

κεηαζπιιεθηηθέο ρξήζεηο: 

Καιιηέργεηες Υρόλος Αζθάιεηας 

Γηα φιεο ηηο  θαιιηέξγεηεο 
Με Δθαξκφζηκν ιφγσ ηνπ 

ρξφλνπ εθαξκνγήο  

 

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:  

 

 

Γηατείρηζε αλζεθηηθόηεηας: Οκάδα Σρόποσ Γράζες: K1 
   

Να εθαξκφδνληαη ελαιιαθηηθέο κέζνδνη αληηκεηψπηζεο δηδαλίσλ (κεραληθή κέζνδνο, θαιιηεξγεηηθά 
κέηξα θιπ) φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ θαη λα γίλεηαη ελαιιαγή δηδαληνθηφλσλ (δηδαληνθηφλα κε 
δηαθνξεηηθφ ηξφπν δξάζεο) γηα ηελ απνθπγή αλάπηπμεο αλζεθηηθφηεηαο ησλ δηδαλίσλ ζηε 
δξαζηηθή νπζία pendimethalin. 
 
 
 

1. φγηα, βακβάθη, κπηδέιη, ζθφξδν, ειίαλζνο θαη κεηαθπηεπφκελεο θαιιηέξγεηεο κπνξνχλ λα 
ζπαξνχλ/θπηεπηνχλ νπνηεδήπνηε κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ STOMP AQUA 455CS, αθνχ πξνεγεζεί 
βαζηά άξνζε (15-20 εθ). 
2. Παηάηα κπνξεί λα θπηεπηεί 3 κήλεο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ STOMP AQUA 455CS αθνχ 
πξνεγεζεί βαζηά άξνζε (15-20 εθ). 
 

1. Άιιεο θαιιηέξγεηεο κπνξνχλ λα ζπαξνχλ/θπηεπηνχλ 6 κήλεο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ STOMP 
AQUA 455 CS αθνχ πξνεγεζεί βαζηά άξνζε (15-20 εθ). 
2. Εαραξφηεπηια κπνξνχλ λα ζπαξνχλ 10 κήλεο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ STOMP AQUA 455 CS 
αθνχ πξνεγεζεί βαζηά άξνζε (15-20 εθ). 



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. Δηθνλνγξάκκαηα Κηλδχλνπ: 

  

 

 

 

 

12. Γειψζεηο Δπηθηλδπλφηεηαο:  

 

 

 

 

13. Γειψζεηο Πξνθχιαμεο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΟΥΖ 

 
 GHS09 

---- 

Γελ είλαη θπηνηνμηθφ ζηηο ζπληζηψκελεο θαιιηέξγεηεο θαη δφζεηο εθαξκνγήο . 

 

--- 

H410 Πνιχ ηνμηθφ γηα ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο, κε καθξνρξφληεο επηπηψζεηο.  
 

 

Ρ280 Να θνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα.  
 

P391 Μαδέςηε ηε ρπκέλε πνζφηεηα.  
 

SP1 Μελ ρσπαίλεηε ηο λερό κε ηο προϊόλ ή ηε ζσζθεσαζία ηοσ     
 

SPe3 Γηα λα πξνζηαηέςεηε ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο λα αθήζεηε κηαλ αςέθαζηε δψλε 
πξνζηαζίαο 10 κέηρφλ απφ ηα επηθαλεηαθά χδαηα. 

 

SPe3 Γηα λα πξνζηαηέςεηε ηα θπηά κε ζηφρνπο λα αθήζεηε κηαλ αςέθαζηε δψλε πξνζηαζίαο   
5 κέηρφλ απφ ηελ κε γεσξγηθή γε.  

 

Περιέχει pendimethalin. Μπορεί να προκαλέζει αλλεργική ανηίδραζη. 
 
EUH 401 “Γηα λα αποθύγεηε θηλδύλοσς γηα ηελ αλζρώπηλε σγεία θαη ηο περηβάιιολ, αθοιοσζείζηε   

ηης οδεγίες τρήζες” 
 
 
 
 



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:        18/11/2014      

 

 

 

                      

         (Αλδξνχια Γεσξγίνπ) 
                 Γηεπζχληξηα  
           Σκήκαηνο Γεσξγίαο 
       θξαγίδα 

ε πεξίπησζε εηζπλνήο: Μεηαθέξεηε ηνλ αζζελή ζηνλ θαζαξφ αέξα, δηαηεξήζηε ηνλ δεζηφ θαη 
ήξεκν θαη δεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή.          
ε πεξίπησζε επαθήο κε ην δέξκα: Αθαηξέζηε ηα ιεξσκέλα ξνχρα θαη πιχλεηε θαιά ηα 
πξνζβεβιεκέλα κέξε ηνπ ζψκαηνο κε λεξφ θαη ζαπνχλη. Αλ ν εξεζηζκφο παξακέλεη, δεηήζηε 
ηαηξηθή ζπκβνπιή.           
ε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα: Ξεπιχλεηε ηα κάηηα ακέζσο κε θαζαξφ ηξερνχκελν λεξφ γηα 
αξθεηά ιεπηά κε ηα βιέθαξα αλνηρηά. πκβνπιεπηείηε νθζαικίαηξν.      
ε πεξίπησζε θαηάπνζεο: Ξεπιχλεηε ακέζσο ην ζηφκα θαη θαηφπηλ πηείηε άθζνλν λεξφ. Μελ 
πξνθαιέζεηε εκεηφ γηαηί ππάξρεη θίλδπλνο αλαξξφθεζεο, εθηφο αλ ππάξρεη ζπκβνπιή γηαηξνχ . 
Εεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή ζπκβνπιή θαη δείμηε απηφ ην δνρείν ή ηελ εηηθέηα.  
Πνηέ κελ πξνθαιείηε εκεηφ ή ρνξεγείηε ηίπνηα απφ ην ζηφκα αλ ν αζζελήο είλαη αλαίζζεηνο ή έρεη 
ζπαζκνχο.     

Γελ ππάξρεη εηδηθφ αληίδνην. Αθνινπζείζηε ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία. Υνξεγείζηε 
θνξηηθνζηεξνεηδή (corticosteroid dose aerosol) δηα εηζπλνήο γηα λα απνθεπρζεί πλεπκνληθφ 
νίδεκα         
  

Σει. Κέληροσ δειεηερηάζεφλ: 1401 
 
 

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

 
 

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 ηξχπεκα 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. 

 
 
 
 


