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Ο ΠΔΡΗ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2011  

(Ν 141(I)/2011) 
 
 

ΑΓΔΗΑ ΓΗΑ ΓΗΑΘΔΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΗ ΥΡΖΖ 
 
 

Λακβάλνληαο ππφςε: 

 

 

 

 

 

 

 ρνξεγείηαη άδεηα γηα δηάζεζε ζηελ αγνξά θαη ρξήζε ζην θπηνπξνζηαηεπηηθό πξντόλ 

 MAGEOS PRO DF  κε ηα αθόινπζα ζηνηρεία: 

 

Α) Γεληθά ζηνηρεία άδεηαο 

 

1. Αξηζκφο Άδεηαο: 

 

Ζκεξνκελία ρνξήγεζεο 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. 3686, εκεξνκελίαο 11/05/2015 γηα ρνξήγεζε άδεηαο 
θπηνπξνζηαηεπηηθνχ πξντφληνο θαη 
 

ηελ επηζηνιή ηνπ  αηηεηή κε εκ. 28/04/2015 γηα ρνξήγεζε ηεο άδεηαο κε βάζε ηελ ακνηβαία 
αλαγλψξηζε ηεο αμηνιφγεζεο πνπ δηελεξγήζεθε γηα ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ηνπ ίδηνπ 
ζθεπάζκαηνο ζηελ Γαιιία,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3158 

15/06/2015 

31/07/2017 

BASF Διιάο Α.Β.Δ.Δ. 

 

Agrolan Ltd 

Agrolan Ltd 
 



Β) Σαπηόηεηα ηνπ Φπηνπξνζηαηεπηηθνύ Πξντόληνο 

 

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 
40γξ., 100γξ., 200γξ., 250γξ., 

500γξ. θαη 1Kg 
Πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο 
(HDPE)  

 

  

Γ) Γξαζηηθή νπζία  

          

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.:  

 

 

 

 

Mageos Pro DF 

Δλαησξεκαηνπνηήζηκνη θφθθνη (WG) 

 

a-cypermethin: 15% β/β  
Βνεζεηηθέο νπζίεο: 83,87% β/β 

BASF Agro B.V., Διβεηία  
 

BASF Agri-Production S.A.S., Γαιιία  
 

BASF Agri-Production S.A.S., Γαιιία  
 

a-cypermethin 

93% (β/β) min 

 

BASF Agro B.V., Διβεηία  

 

1) Tagros chemicals India Ltd, Ηλδία  
2) Gujarat Agrochem Ltd, Ηλδία  
3) Servatis (πξψελ SolúCia), Βξαδηιία  
4) Bayer Vapi Private Limited, Ηλδία  



 

Γ) ηνηρεία γηα ηε Υξήζε ηνπ Φπηνπξνζηαηεπηηθνύ Πξντόληνο 

 

1. Καηεγνξία θαη Σξφπνο Γξάζεο:  

 

 

 

 

 

 

 

2. Πξννξίδεηαη γηα:  επαγγεικαηίεο ρξήζηεο 

 εξαζηηέρλεο ρξήζηεο 

 

 

3. Σξφπνο Δθαξκνγήο:  

 

 

 

4. Σξφπνο παξαζθεπήο ςεθαζηηθνχ δηαιχκαηνο:  

 

 

√ 

 
 

Ππξεζξηλνεηδέο εληνκνθηφλν, επαθήο θαη ζηνκάρνπ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε καζεηηθψλ θαη 
κπδεηηθψλ εληφκσλ. 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.  
 

Φεθαζκνί θπιιψκαηνο. 

Γεκίδνπκε ην δνρείν ηνπ ςεθαζηήξα κέρξη ηε κέζε κε λεξφ. Πξνζζέζηε ηελ απαηηνχκελε 
πνζφηεηα ζθεπάζκαηνο ζην ςεθαζηηθφ δνρείν αλαδεχνληαο. Πξνζζέζηε ην ππφινηπν λεξφ 
ζπλερίδνληαο ηελ αλάδεπζε. 



5. Φάζκα Γξάζεο 

Πεδίν Δθαξκνγήο Δρζξόο πνπ ειέγρεηαη 

Γόζεηο 

Σξόπνο θαη Υξόλνο εθαξκνγήο 
Μέγηζηνο αξ. 

εθαξκνγώλ / θαιιηεξγ. 
πεξίνδν 

γξ. ζθ./δεθ. 
κέγηζηε 

Όγθνο 
ςεθ. πγξνύ 

(ιίηξα / δεθ.) 

Ακπέιη 
(Δπηηξαπέδην θαη 
Οηλνπνηήζηκν) 

 

Ππξαιίδα 
(Sparganothis pilleriana) (F) 

7 30 – 60 
Φεθάζηε κεηά ηελ εκθάληζε 3 πξνλπκθψλ 
αλά θιεκαηίδα. Ζ επέκβαζε ζα πξέπεη λα 

γίλεηαη πξηλ ε θάκπηα θηάζεη ηα 5mm. 
1* 

Κάκπηεο 
Δπδεκίδα (Lobesia botrana) 

Κνρπιίδα (Clysia ambiguella) 
10 30 – 60 

1ε γεληά: ςεθάζηε κε ηελ εκθάληζε ησλ 
πξψησλ πξνλπκθψλ. 

2ε γεληά: ςεθάζηε ζηελ αξρή ηεο εθθφιαςεο 
ησλ απγψλ (ζηάδην καχξεο θεθαιήο). 

2* (κεζνδηάζηεκα 
εθαξκνγψλ 7-10 εκέξεο) 

 

Άιηεο (Haltica ampelophaga) 5 30 – 60 
Φεθάζηε κε ηελ εκθάληζε ησλ πξψησλ 

ζπκπησκάησλ πξνζβνιήο. 
1* 

Σδηηδηθάθη (Scaphoides titanus) 
(PE & F) 

7 30 – 60 Αθνινπζείηε ηηο γεσξγηθέο πξνεηδνπνηήζεηο. 
2* (κεζνδηάζηεκα 

εθαξκνγψλ 7-10 εκέξεο) 

ηηεξά 
(ηηάξη, 

Σξηηηθάιε 
ίθαιε 
Κξηζάξη 
Βξψκε) 

Κεθηδφκπγα (Sitodiplosis 
mosselana, Cantaninia) (F) 

10 20 – 40  
Φεθάζηε κε ηελ εκθάληζε ησλ πξψησλ 

ζπκπησκάησλ πξνζβνιήο θαη ηδηαίηεξα ζηα 
επαίζζεηα ζηάδηα ηεο θαιιηέξγεηαο. 

2* (κεζνδηάζηεκα 
εθαξκνγψλ 7-10 εκέξεο) 

Αθίδα ηεο Βξψκεο (Sitobion 
avenae) (PE) 

10 20 – 40  
Φεθάζηε κε ηελ εκθάληζε ησλ πξψησλ 

ζπκπησκάησλ πξνζβνιήο. Δπαλαιάβεηε 
ηελ εθαξκνγή εάλ είλαη απαξαίηεην. 

2* (κεζνδηάζηεκα 
εθαξκνγψλ 7-10 εκέξεο) 

Agromyza nigrella 7 20 – 40  
Φεθάζηε κε ηελ εκθάληζε ησλ πξψησλ 

ζπκπησκάησλ πξνζβνιήο. 
2* (κεζνδηάζηεκα 

εθαξκνγψλ 7-10 εκέξεο) 

Κνεθάζια (Cnephasia 
pumicana) (F) 

7 20 – 40  
Φεθάζηε κε ηελ εκθάληζε ησλ πξψησλ 

ζπκπησκάησλ πξνζβνιήο. 
2* (κεζνδηάζηεκα 

εθαξκνγψλ 7-10 εκέξεο) 

Αθίδεο  
(Rhopalosiphum padi) (PE) 

7 20 – 40  
Φεθάζηε κε ηελ εκθάληζε ησλ πξψησλ 

ζπκπησκάησλ πξνζβνιήο. Δπαλαιάβεηε 
ηελ εθαξκνγή εάλ είλαη απαξαίηεην. 

2* (κεζνδηάζηεκα 
εθαξκνγψλ 7-10 εκέξεο) 

Σδηηδηθάθη  
(Psammotettix alienus) 

7 20 – 40  

Φεθάζηε φηαλ ην θπηφ βξίζθεηαη ζην ζηάδην 
ηνπ θνιεφπηπινπ κέρξη θαη ην 1ν θχιιν. 

Κάλεηε κηα δεχηεξε εθαξκνγή εάλ ε  
δξάζε ηνπ εληφκνπ ζπλερίδεηαη. 

2* (κεζνδηάζηεκα 
εθαξκνγψλ 7-10 εκέξεο) 

Ληλάξη 
Θξίπαο  

(Thrips angusticeps) (F) 
7 20 – 40  

Φεθάζηε κε ηελ εκθάληζε ησλ πξψησλ 
ζπκπησκάησλ πξνζβνιήο. 

2 (κεζνδηάζηεκα 
εθαξκνγψλ 7-10 εκέξεο) 

Διαηνθξάκβε 
Κεπζφξξπγρνο Σαμηαλζίαο 

(Ceuthorrhynchus picitarsis) 
5 20 – 40  

Φεθάζηε κεηά ηελ πάξνδν 8-10 εκεξψλ  
απφ ηηο πξψηεο ζπιιήςεηο ζηηο παγίδεο. 

2*(κεζνδηάζηεκα 
εθαξκνγψλ 7-10 εκέξεο) 



Πεδίν Δθαξκνγήο Δρζξόο πνπ ειέγρεηαη 

Γόζεηο 

Σξόπνο θαη Υξόλνο εθαξκνγήο 
Μέγηζηνο αξ. 

εθαξκνγώλ / θαιιηεξγ. 
πεξίνδν 

γξ. 
ζθ./δεθ. 
κέγηζηε 

Όγθνο ςεθ. 
πγξνύ 

(ιίηξα / δεθ.) 

Κηελνηξνθηθά 
Μπηδέιηα 

(Υεηκεξηλά θαη 
Αλνημηάηηθα, Αγξνχ) 

ηηφλα (Sitona lineatus) 8 20 – 40  
Φεθάζηε κε ηελ εκθάληζε ησλ πξψησλ 

ζπκπησκάησλ πξνζβνιήο. 

2*(κεζνδηάζηεκα 
εθαξκνγψλ 7-10 εκέξεο) 

Θξίπαο (Thrips angusticeps) 8 20 – 40  
Φεθάζηε κε ηελ εκθάληζε ησλ πξψησλ 

ζπκπησκάησλ πξνζβνιήο. 

Φπιινθάγεο Κάκπηεο  
(Myhtimna unipuncta) 

8 20 – 40  
Φεθάζηε κε ηελ εκθάληζε ησλ πξψησλ 

ζπκπησκάησλ πξνζβνιήο. 

Αθίδα ησλ κπηδειηψλ 
(Acyrthosiphon pisum) (PE) 

8 20 – 40  
Φεθάζηε κε ηελ εκθάληζε 30 αθίδσλ αλά 

θπηφ. 

Κάκπηα ησλ κπηδειηψλ  
(Cydia nigricana) (F) 

8 20 – 40  
Φεθάζηε κε ηελ εκθάληζε ησλ πξψησλ 

ζπκπησκάησλ πξνζβνιήο 

Κηελνηξνθηθά θαη 
Βηνκεραληθά 

Σεύηια 

Φπιινξχθηεο ησλ ηεπηισλ 
(Pegomyia betae) 

7 20 – 60  
Φεθάζηε κε ηελ εκθάληζε ησλ πξψησλ 

ζπκπησκάησλ πξνζβνιήο. 

παξάγγη 
Αθίδεο  

(Brachycorynella asparagi) (PE) 
10 40 – 100  Φεθάζηε κε ηελ εκθάληζε ησλ εληφκσλ. 2 

Μειηηδάλα (Αγξνχ 
θαη Θεξκνθεπίνπ) 

Γνξπθφξνο  
(Leptinotarsa decemlineata) (F) 

8 40 – 100  Φεθάζηε κε ηελ εκθάληζε ησλ εληφκσλ. 
2 (κεζνδηάζηεκα 

εθαξκνγψλ 7-10 εκέξεο) 

Δδώδηκα Σεύηια  
Παληδάξη 

 

Άιηεο  
(Chaetocnema tibialis) 

5 20 – 60  Φεθάζηε κε ηελ εκθάληζε ησλ εληφκσλ. 
2*(κεζνδηάζηεκα 

εθαξκνγψλ 7-10 εκέξεο) 

Μχγα ησλ ηεχηισλ  
(Pegomya betae) 

7 20 – 60  Φεθάζηε κε ηελ εκθάληζε ησλ εληφκσλ. 
2*(κεζνδηάζηεκα 

εθαξκνγψλ 7-10 εκέξεο) 

Φπιινθάγεο θάκπηεο  
(Cirphis unipuncta) 

 Μακέζηξα  
(Mamestra brassicae) 

θνθηνζθνχιεθα  
(Autographa gamma) 

7 20 – 60  Φεθάζηε κε ηελ εκθάληζε ησλ εληφκσλ. 
2*(κεζνδηάζηεκα 

εθαξκνγψλ 7-10 εκέξεο) 

(Κεθαισηέο 
θξάκβεο, 

Φπιιώδεηο 
θξάκβεο) 

Λάραλν, Λαραλάθη 
Βξπμειιψλ, Κηλέδηθν 
ιάραλν, Κνπλνππίδη, 

Μπξφθνιν 
(Τπαίζξνπ) 

Πινπηέιια 
(Plutella xylostella) (F)* 

7 

20 – 40 

Φεθάζηε κε ηελ εκθάληζε ησλ εληφκσλ. 

2*(κεζνδηάζηεκα 
εθαξκνγψλ 7-10 εκέξεο) 

Ππξαιίδα ησλ ζηαπξαλζψλ 
(Evergestis forficalis) (F)* 

7 Φεθάζηε κε ηελ εκθάληζε ησλ εληφκσλ. 

Πηεξίδα (Pieris brassicae) 7 Φεθάζηε κε ηελ εκθάληζε ησλ εληφκσλ. 

θαζάξη (Athalia rosae) 7 Φεθάζηε κε ηελ εκθάληζε ησλ εληφκσλ. 

Άιηεο (Phyllotreta nemorum) 5 Φεθάζηε κε ηελ εκθάληζε ησλ εληφκσλ. 



Πεδίν Δθαξκνγήο Δρζξόο πνπ ειέγρεηαη 

Γόζεηο 

Σξόπνο θαη Υξόλνο εθαξκνγήο 
Μέγηζηνο αξ. 

εθαξκνγώλ / θαιιηεξγ. 
πεξίνδν 

γξ. 
ζθ./δεθ. 
κέγηζηε 

Όγθνο ςεθ. 
πγξνύ 

(ιίηξα / δεθ.) 

Αγγνύξη  
(Τπαίζξνπ θαη 
Θεξκνθεπίνπ) 

Φπιινθάγεο θάκπηεο  
(Cirphis unipuncta),  

Μακέζηξα  
(Mamestra brassicae) 

Κνθηνζθνχιεθα  
(Autographa gamma) 

7 40 – 100  

Καηά ησλ θπιινθάγσλ εληφκσλ θαη ησλ 
εληφκσλ εδάθνπο, θάλεηε εθαξκνγέο ην 
βξάδπ ζε πγξφ έδαθνο θαηά ηελ έλαξμε 

ηεο πξνζβνιήο. 
 

2* (κεζνδηάζηεκα 
εθαξκνγψλ 7-10 εκέξεο) 

Φξάνπια 
(Τπαίζξνπ) 

 

Κάκπηεο ηνπ εδάθνπο  
(Agrotis spp.) 

7 30 – 80  
2* (κεζνδηάζηεκα 

εθαξκνγψλ 7-10 εκέξεο) 

Σδηηδηθάθη (Cicadella sp.) (PE) 7 30 – 80  
2* (κεζνδηάζηεκα 

εθαξκνγψλ 7-10 εκέξεο) 

Φαζόιη  
(Τπαίζξνπ) 

Ππξαιίδα (Ostrinia nubilalis) 8 20 – 40  2 

Μαξνύιη, 
Πηθξαιίδα, 

θαξόια ζγνπξή 
(Τπαίζξνπ θαη 
Θεξκνθεπίνπ) 

 

Φπιινθάγεο θάκπηεο  
(Cirphis unipuncta), Μακέζηξα  

(Mamestra brassicae), 
θνθηνζθνχιεθα  

(Autographa gamma) 

7 40 – 100  
2* (κεζνδηάζηεκα 

εθαξκνγψλ 7-10 εκέξεο) 

Κάκπηεο εδάθνπο  
(Agrotis spp.) 

7 40 – 100  

Πεπόλη  
(Τπαίζξνπ θαη 
Θεξκνθεπίνπ) 

 

Φπιινθάγεο θάκπηεο  
(Cirphis unipuncta),  

Μακέζηξα  
(Mamestra brassicae), 

θνθηνζθνχιεθα 
 (Autographa gamma) (F) 

7 40 – 100  
2* (κεζνδηάζηεκα 

εθαξκνγψλ 7-10 εκέξεο) 

Ππξαιίδα 
(Diaphania hylianata) 

20 40 – 100  1* 

Λπθνηξίβνιν 
(Τπαίζξνπ θαη 
Θεξκνθεπίνπ) 

Κάκπηεο εδάθνπο  
(Agrotis spp.) 

7 40 – 100  
2* (κεζνδηάζηεκα 

εθαξκνγψλ 7-10 εκέξεο) 
Παηάηα 

Γνξπθφξνο  
(Leptinotarsa decemlineata) (F) 

8 20 – 40 



Πεδίν Δθαξκνγήο Δρζξόο πνπ ειέγρεηαη 

Γόζεηο 

Σξόπνο θαη Υξόλνο εθαξκνγήο 
Μέγηζηνο αξ. 

εθαξκνγώλ / θαιιηεξγ. 
πεξίνδν 

γξ. 
ζθ./δεθ. 
κέγηζηε 

Όγθνο ςεθ. 
πγξνύ 

(ιίηξα / δεθ.) 

Μπηδέιη γηα 
θνλζεξβνπνίεζε 

(Τπαίζξνπ) 
 

ηηφλα (Sitona lineatus) (F) 8 

20 – 40  

Φεθάζηε κε ηελ εκθάληζε ησλ πξψησλ 
ζπκπησκάησλ πξνζβνιήο. 

2* (κεζνδηάζηεκα 
εθαξκνγψλ 7-10 εκέξεο) 

Θξίπαο  
(Thrips angusticeps) (PE) 

8 
Φεθάζηε κε ηελ εκθάληζε ησλ πξψησλ 

ζπκπησκάησλ πξνζβνιήο. 

Φπιινθάγεο Κάκπηεο (Myhtimna 
unipuncta) 

8 
Φεθάζηε κε ηελ εκθάληζε ησλ πξψησλ 

ζπκπησκάησλ πξνζβνιήο. 

Αθίδα ησλ κπηδειηψλ 
(Acyrthosiphon pisum) 

8 
Φεθάζηε κε ηελ εκθάληζε 30 αθίδσλ αλά 

θπηφ. 

Κάκπηα ησλ κπηδειηψλ  
(Cydia nigricana) 

8 
Φεθάζηε κε ηελ εκθάληζε ησλ πξψησλ 

ζπκπησκάησλ πξνζβνιήο. 

Σνκάηα 
(Τπαίζξνπ θαη 
Θεξκνθεπίνπ) 

 

Άιηεο (Epitix sp.) 5 

40 – 100  

Φεθάζηε κε ηελ εκθάληζε ησλ εληφκσλ. 

2* (κεζνδηάζηεκα 
εθαξκνγψλ 7-10 εκέξεο) 

Σδηηδηθάθη  
(Hauptridia marioccana) (PE) 

7 Φεθάζηε κε ηελ εκθάληζε ησλ εληφκσλ. 

Κάκπηεο εδάθνπο  
(Agrotis spp.) 

7 

Καηά ησλ λπρηφβησλ θπιινθάγσλ 
εληφκσλ θαη ησλ εληφκσλ εδάθνπο, θάλεηε 
εθαξκνγέο ην βξάδπ ζε πγξφ έδαθνο θαηά 

ηελ έλαξμε ηεο πξνζβνιήο. 

πνξνπαξαγσγή 
Κηελνηξνθηθώλ 

ςπραλζώλ 

Έληνκα ηεο ηαμηαλζίαο  
(Apion sp., Bruchidius sp., 

Bruchophagus sp., Bruchus 
brachialis, Tychius sp) 

20 

40 – 100  

 --- 

Φπιινθάγα έληνκα 
 (Apion sp., Colaspidema sp., 
Phytonomus sp., Tipula sp.) 

10  --- 

Αθίδεο  
(Acyrthosiphon pisium, Myzus 

persicae,) 
8  --- 

ηηφλα  
(Sitona lineatus) 

8  --- 

Κάκπηεο  
(Cydia nigricana) 

8  --- 

πνξνπαξαγσγή 
αγξσζησδώλ 

θπηώλ 

Αθίδεο 
(Sitobion avenae, 

Rhopalosiphum padi) 
7 40 – 100  --- 



Πεδίν Δθαξκνγήο Δρζξόο πνπ ειέγρεηαη 

Γόζεηο 

Σξόπνο θαη Υξόλνο εθαξκνγήο 
Μέγηζηνο αξ. 

εθαξκνγώλ / θαιιηεξγ. 
πεξίνδν 

γξ. 
ζθ./δεθ. 
κέγηζηε 

Όγθνο ςεθ. 
πγξνύ 

(ιίηξα / δεθ.) 

πνξνπαξαγσγή 
Λαραληθώλ 

 

Κάκπηεο  
(Plutella maculipennis, Prodenia 

litura, Agrotis spp. θ.α.) 
8 40 – 100   --- 

Κνιεφπηεξα πνπ πξνζβάινπλ 
ηα θπηά ζε αλαπηπγκέλν ζηάδην: 

Αγξφηηδεο (Agriotes spp.), 
Γνξπθφξνο  

(Leptinotarsa decemlineata), 
Μεινιφλζε  

(Melolontha melolontha), 
Εάβξνο  

(Zabros tenebrionides) 

8 40 – 100   --- 

Αθίδεο  
(Myzus persicae, Acyrthosiphon 

sp.) 
8 40 – 100   --- 

Θξίπεο  
(Thrips tabaci, Frankiniella 

occidentalis) 
33 40 – 100   --- 

Κνιεφπηεξα πνπ πξνζβάινπλ 
ηα λεαξά θπηά 

(Sitona spp., (Chaetocnema 
tibialis, Chaetocnema conccina 

θ.α.) 

5 40 – 100   --- 

Παξαηεξήζεηο:  
* πζηήλεηαη λα κελ ππεξβαίλεηαη γηα ηηο θαιιηέξγεηεο απηέο ηε δφζε ησλ 3 γξακ./θαιιηέξγεηα ή 30 γξακ./δεθάξην ζε θαιιηέξγεηεο ζπαξαγγηψλ, θξάνπιαο θαη 
ακπειηνχ.  
(1) Γηα ρξήζε ζε ζθαζάξηα, επηβεβαηψζηε κε ηνλ ζχκβνπιν γεσπφλν ην επίπεδν επαηζζεζίαο ηνπ εληφκνπ απηνχ ζε ππξεζξηλνεηδή.  
(F) Δγθεθξηκέλε ρξήζε θαηά ηελ πεξίνδν ηεο αλζνθνξίαο απνπζία κειηζζψλ.  
(PE) Δγθεθξηκέλε ρξήζε θαηά ηελ πεξίνδν παξαγσγήο εθθξίζεσλ απνπζία κειηζζψλ.  
 



 

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

κεηαζπιιεθηηθέο ρξήζεηο: 

 

Καιιηέξγεηεο Υξόλνο Αζθάιεηαο 

Ακπέιη (Δπηηξαπέδην θαη Οηλνπνηήζηκν), 
Κεθαισηέο θξάκβεο, Φπιιψδεηο θξάκβεο, 

Λάραλν, Κνπλνππίδη, Κηελνηξνθηθά Μπηδέιηα 
(Υεηκεξηλά θαη Αλνημηάηηθα),  

Μπηδέιη γηα θνλζεξβνπνίεζε 

14 εκέξεο 

ηηάξη, Σξηηηθάιε, ίθαιε 35 εκέξεο 

Κξηζάξη, Βξψκε 42 εκέξεο 

Διαηνθξάκβε 49 εκέξεο 

Παηάηα, Ληλάξη, Δδψδηκα Σεχηια – Παληδάξη, 
Κηελνηξνθηθά θαη Βηνκεραληθά Σεχηια 

21 εκέξεο 

Φξάνπια, Σνκάηα, Μειηηδάλα, Αγγνχξη 3 εκέξεο 

Φαζφιη, Μαξνχιη, θαξφια ζγνπξή, Πηθξαιίδα, 
Λπθνηξίβνιν, Πεπφλη 

7 εκέξεο 

παξάγγη, πνξνπαξαγσγή Μ.Δ 

 

 

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: 

 

 

Γηαρείξηζε αλζεθηηθόηεηαο: Οκάδα Σξόπνπ Γξάζεο:  a-cypermethin: 3A 
  
Γηα ηελ απνθπγή αλάπηπμεο αλζεθηηθφηεηαο ρξεζηκνπνηείηαη πάληα ην ζθεχαζκα κε βάζε ηηο 
νδεγίεο ρξήζεο ηνπ θαη ελαιιάζζεηαη κε εληνκνθηφλα κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν δξάζεο.  
- Μελ ςεθάδεηε ζε πεξίπησζε πνπ πλένπλ ηζρπξνί άλεκνη ζηελ πεξηνρή.  
- Σν θαινθαίξη, ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο (>25 0C), πξαγκαηνπνηήζηε ςεθαζκνχο λσξίο ην πξσί ή 
ην βξάδπ.  
- Να κελ εθαξκφδεηαη ζε θαιιηέξγεηεο γνγγπινθξάκβεο.  
     
                                                                                       

--- 

--- 

6 ψξεο ζηνλ αγξφ θαη 8 ψξεο ζην ζεξκνθήπην  

 

Γελ είλαη θπηνηνμηθφ ζηηο ζπληζηψκελεο θαιιηέξγεηεο θαη δφζεηο εθαξκνγήο. 
 



 

10. πλδπαζηηθφηεηα:   

 

 

11. Δηθνλνγξάκκαηα Κηλδχλνπ:  

 

 

 

 

12. Γειψζεηο Δπηθηλδπλφηεηαο:  

 

 

 

 

 

13. Γειψζεηο Πξνθχιαμεο: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ΠΡΟΟΥΖ 

   

GHS07 GHS08 GHS09 

---- 

H302 Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο.  
 

H373 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβεο ζηα φξγαλα χζηεξα απφ παξαηεηακέλε ή επαλεηιεκκέλε 
έθζεζε ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο.  

 

H410  Πνιχ ηνμηθφ γηα ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο, κε καθξνρξφληεο επηπηψζεηο  

P405+P102 Φπιάζζεηαη θιεηδσκέλν. Μαθξηά απφ παηδηά.  
 

P260a Μελ αλαπλέεηε ηε ζθφλε  
 

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

P264 Πιπζείηε ζρνιαζηηθά κε άθζνλν λεξφ θαη ζαπνχλη κεηά ην ρεηξηζκφ  
 

P280 Να θνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα θαη θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία.  
 

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

SPe3  Γηα λα πξνζηαηέςεηε ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο λα αθήζεηε κηαλ αςέθαζηε δψλε 
πξνζηαζίαο 30 κέηξσλ απφ ηα επηθαλεηαθά χδαηα γηα ηελ θαιιηέξγεηα ακπειηνχ θαη 20 
κέηξσλ γηα ηηο ινηπέο θαιιηέξγεηεο.  

 

SPe3  Γηα λα πξνζηαηέςεηε ηα κε ζηνρεπφκελα αξζξφπνδα λα αθήζεηε κηαλ αςέθαζηε δψλε 
πξνζηαζίαο 10 κέηξσλ απφ ηελ κε γεσξγηθή γε γηα ηελ θαιιηέξγεηα ακπειηνχ θαη 5 
κέηξσλ γηα ηηο ινηπέο θαιιηέξγεηεο.  

 

Spe8    Δπηθίλδπλν γηα ηηο κέιηζζεο. Γηα λα πξνζηαηέςεηε ηηο κέιηζζεο θαη άιια έληνκα 
επηθνλίαζεο 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. Να κελ ςεθάδεηαη ζε θπηά πνπ κπνξεί λα πξνζειθχνπλ ηηο κέιηζζεο θαηά 
ηελ ακεηςηζπνξά ή λα εθαξκφδνληαη κέηξα πεξηνξηζκνχ ηεο έθζεζεο ησλ κειηζζψλ ζην 
ζθεχαζκα.  
Μεηά ηελ εθαξκνγή νη κέιηζζεο πξέπεη λα παξακέλνπλ ζηηο θπςέιεο ηνπο γηα κηα 
κέξα εμαζθαιίδνληαο ηξνθή θαη λεξό εληόο ηεο θπςέιεο ή λα απνκαθξπλζνύλ νη 
θπςέιεο.  
Πνιύ ηνμηθό ζε βνκβίλνπο θαη ζε σθέιηκα έληνκα θαη αθάξεα πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα ζεξκνθήπηα.  

 

 
Πξνθπιάμεηο γηα ηνπο ρεηξηζηέο: Ακέζσο κεηά ηελ εθαξκνγή, αιιάμηε ξνχρα θαη 
πιχλεηε ην πξφζσπν θαη ηα ρέξηα κε λεξφ θαη ζαπνχλη.  

 
EUH401   Για να αποθύγεηε ηοσς κινδύνοσς για ηην ανθρώπινη σγεία και ηο περιβάλλον, 

ακολοσθήζηε ηις οδηγίες τρήζης 



14. Πξψηεο Βνήζεηεο - Αληίδνην: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ. πλζήθεο απνζήθεπζεο, ρξνληθή ζηαζεξόηεηα ηνπ θπηνπξνζηαηεπηηθνύ πξντόληνο: 

 

 

 

 

Σ. Οδεγίεο γηα ηελ αζθαιή απόζπξζε ηνπ θπηνπξνζηαηεπηηθνύ πξντόληνο θαη ηεο 

ζπζθεπαζίαο: 

 

 

 

 

 

Ε. Άιιεο πιεξνθνξίεο / ππνρξεώζεηο: 

 

 

 

 

 

Ζκεξνκελία:      15/06/2015     

 

 

                      

         (Αλδξνχια Γεσξγίνπ) 
                 Γηεπζχληξηα  
           Σκήκαηνο Γεσξγίαο 
 

       θξαγίδα 

P314: πκβνπιεπζείηε/Δπηζθεθζείηε γηαηξφ εάλ αηζζαλζείηε αδηαζεζία.  
P301+P312: Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΚΑΣΑΠΟΖ: Καιέζηε ην ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΧΝ ή έλα 
γηαηξφ, εάλ αηζζαλζείηε αδηαζεζία.  
P330: Ξεπιχλεηε ην ζηφκα.  
ε πεξίπησζε επαθήο κε ην δέξκα: Αθαηξέζηε ηα εκπνηηζκέλα κε ην ςεθαζηηθφ πγξφ ξνχρα 
ακέζσο θαη πιχλεηε θαιά ηα πξνζβεβιεκέλα κέξε ηνπ ζψκαηνο κε λεξφ θαη ζαπνχλη θαη ζηε 
ζπλέρεηα μεπιχλεηε κε λεξφ. Δάλ ν εξεζηζκφο παξακέλεη δεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή.  
ε πεξίπησζε εηζπλνήο: Απνκαθξχλεηε ηνλ παζφληα ζηνλ θαζαξφ αέξα. Κξαηήζηε ηνλ παζφληα 
δεζηφ θαη ζε εξεκία. Καιέζηε ακέζσο γηαηξφ ή ην θέληξν δειεηεξηάζεσλ.  
ε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα: Ξεπιχλεηε ηα κάηηα κε θαζαξφ λεξφ γηα αξθεηά ιεπηά. 
πκβνπιεπζείηε νθζαικίαηξν.  
 
Αληίδνην: Γελ ππάξρεη εηδηθφ αληίδνην. Αθνινπζείηε ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία. 
 

Σει. Κέληξνπ Γειεηεξηάζεσλ:1401 
 
 

Απνζεθεπκέλν ζηελ αξρηθή θιεηζηή ζπζθεπαζία, ζε δξνζεξφ, θαιά αεξηδφκελν ρψξν, καθξηά απφ 
ζεξκφηεηα, πγξαζία, άκεζν ειηαθφ θσο, παξακέλεη ζηαζεξφ γηα 4 ρξφληα.  
 

Σα θελά κέζα ζπζθεπαζίαο μεπιέλνληαη ππφ πίεζε ή κε ηξηπιφ μέπιπκα (ηα λεξά ηνπ μεπιχκαηνο 
ξίρλνληαη ζην ςεθαζηηθφ δνρείν) θαη ζηε ζπλέρεηα αθνχ θαηαζηξαθνχλ κε ηξχπεκα ή ζρίζηκν γηα 
ηε δηαζθάιηζε ηεο κε πεξαηηέξσ ρξήζεο, ελαπνηίζεληαη ζε 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. 
 

 
 


