
 
ΚΤΠΡΗΑΚΖ 

 

 

 
ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

 

  
Ο ΠΔΡΗ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2011  

(Ν 141(I)/2011) 
 
 

ΑΓΔΗΑ ΓΗΑ ΓΗΑΘΔΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΗ ΥΡΖΖ 
 
 

Λακβάλνληαο ππφςε: 

 

 

 

 

 

 

ηροποποιείηαι η άδεια για διάθεζη ζηην αγορά και τρήζη ηοσ θσηοπροζηαηεσηικού 

προχόνηος    VALIANT 10EC   φς ακολούθφς: 

 

Α) Γενικά ζηοιτεία άδειας 

 

1. Αξηζκφο Άδεηαο: 

 

Ηκεξνκελία ηξνπνπνίεζεο άδεηαο:  

 

Ηκεξνκελία ιήμεο άδεηαο:  

 

2. Κάηνρνο ηεο άδεηαο:  

 

 

 

 

3. Υπεχζπλνο γηα ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά:   

(εθφζνλ είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ  

θάηνρν άδεηαο)  

 

4. Γηαλνκέαο / Γηαλνκείο:  

 

 

 

 

 

Τελ αίηεζε κε αξ. 06, εκεξνκελίαο 27/06/2012 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε πθηζηάκελεο άδεηαο 
θπηνπξνζηαηεπηηθνχ πξντφληνο κεηά ηελ έγθξηζε φισλ ησλ δξαζηηθψλ νπζηψλ πνπ 
πεξηέρνληαη ζην πξντφλ θαη 
 
ηελ επηζηνιή ηνπ αηηεηή κε εκ. 20/06/2012 γηα ηξνπνπνίεζε ηεο άδεηαο κε βάζε ηελ 
ακνηβαία αλαγλψξηζε ηεο αμηνιφγεζεο πνπ δηελεξγήζεθε γηα ρνξήγεζε ηεο νξηζηηθήο 
άδεηαο ηνπ ίδηνπ ζθεπάζκαηνο ζηελ Γαιιία,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1656 

20/07/2012 

28/02/2016 

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

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd 

Premier Shukuroglou Cyprus Ltd 
 



 

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

 

Α/Α Δίδνο Μέγεζνο Υιηθφ 

1. Φηάιεο 
100 θ.εθ., 250 θ.εθ., 

500 θ.εθ.  
HDPE/ EVOH 

2. Φηάιεο 1 ιίηξνπ PET ή HDPE/ EVOH 

3 Δνρεία 5 ιίηξσλ PET ή HDPE/ F 

4 Δνρεία 10 θαη 20 ιίηξσλ HDPE/ F 

 

 

 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.:  

  

 

 

Valiant 10EC 

Γαιαθησκαηνπνηήζηκν πγξφ (EC)  

cypermethrin: 10% β/ν 
βνεζεηηθέο νπζίεο: 88,1% β/β 

Agriphar S.A., Belgium 
 

Agriphar S.A., Belgium 

 

 cypermethrin 

 

 92% 

 
 

Agriphar S.A., Belgium 
 

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

 

Agriphar S.A., Belgium 
 



 

Γ) ηοιτεία για ηη Υρήζη ηοσ Φσηοπροζηαηεσηικού Προχόνηος 

 

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 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 
Δθαρμογής 

Δτθρός ποσ ελέγτεηαι 

Γόζεις 

Σρόπος και Υρόνος εθαρμογής 
Μέγιζηος αρ. 

εθαρμογών / καλλιεργ. 
περίοδο 

κ.εκ. /100 
λίηρα υεκ. 

σγρού 

Όγκος υεκ. 
σγρού 

(λίηρα / δεκ.) 

κ.εκ. 
ζκ./δεκ. 
μέγιζηη 

Αμπέλι 
(επηηξαπέδην & 
νηλνπνηήζηκν) 

 

Κνγρπιίδα  
(Eupoecillia ambiguella),  

Δπδεκίδα  
(Lobesia botrana),  

Τδηηδηθάθηα 
(Cicadellidae Scaphoideus 

titanus, Empoasca vitis) 
Eulia sp. 

20 - 30 100 30 

Οκνηφκνξθνο ςεθαζκφο 
κε ηελ εκθάληζε ηεο πξνζβνιήο 

1 

ιηηρά: 
Σηηάξη, ζίθαιε, 
triticale, θξηζάξη, 
βξψκε 

Αθίδεο 
Sitobion avenae, 

Metopolophium dirhodum 
Rhopalosiphum padi, 

Cnephasia sp. 

62,5 - 82,5  30 - 40  25 

Δλαιούτα 
ζηασρανθή:  

Διαηνθξάκβε, 
ζηλάπη 

Σθαζάξηα 
Psylliodes chrysocephala, 

Phyllotreta atra, 
Meligethes aeneus, 

Αζαιία 
Athalia rosae, 
Κελζφξπγρνο 

Ceuthorhynchus napi, 
Ceuthorhynchus quadridens, 

Ceuthorhynchus assimilis 

82,5  30  25 
Οκνηφκνξθνο ςεθαζκφο 

κε ηελ εκθάληζε ηεο πξνζβνιήο. 
Δπαλάιεςε ζε 14 εκέξεο. 

 
 
 
 
 
2 
 

 
 

Αξαβφζηηνο 
Ππξαιίδα 

(Ostrinia nubilalis) 
75 – 150 50 – 100 75 

Οκνηφκνξθνο ςεθαζκφο κε ηελ 
εκθάληζε ηεο πξνζβνιήο. 
Δπαλάιεςε ζε 10 εκέξεο. 

Μελ εθαξκφδεηε κεηά ην ηέινο ηεο 
αλζνθνξίαο. 

2 



Πεδίο 
Δθαρμογής 

Δτθρός ποσ ελέγτεηαι 

Γόζεις 

Σρόπος και Υρόνος εθαρμογής 
Μέγιζηος αρ. 

εθαρμογών / καλλιεργ. 
περίοδο 

κ.εκ. /100 
λίηρα υεκ. 

σγρού 

Όγκος υεκ. 
σγρού 

(λίηρα / δεκ.) 

κ.εκ. 
ζκ./δεκ. 
μέγιζηη 

Παηάηα 
Γνξπθφξνο 
(Leptinotarsa 
decemlineata) 

30 – 60 50 – 80  30 

Οκνηφκνξθνο ςεθαζκφο 
κε ηελ εκθάληζε ηεο πξνζβνιήο. 

Δπαλάιεςε ζε 10 εκέξεο. 
2 

Τνκάηα 
(ππαίζξνπ) 

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), 

Κνιεφπηεξα,  
(Diabrotica virgifera, 

Sitona lineatus) 

50 – 70 70 – 100  50 

Κνπλνππίδη, 
Μπξφθνιν, 

Λάραλν 

Πηεξίδα  
(Pieris sp.) 

25 – 30   80 - 100   25 

 



 

 

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

κεηαζπιιεθηηθέο ρξήζεηο: 

Καλλιέργειες Υρόνος Αζθάλειας 

Διαηνχρα ζηαπξαλζή 49 εκέξεο  

Σηηεξά: Σηηάξη, ζίθαιε, triticale, 
θξηζάξη, βξψκε, spelta 

28 εκέξεο  

Ακπέιη 21 εκέξεο 

Κξάκβεο, παηάηα 7 εκέξεο 

Τνκάηα 3 εκέξεο 

Αξαβφζηηνο 
Με εθαξκφζηκν, ιφγσ ηνπ 

ρξφλνπ εθαξκνγήο 

 

 

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: 

 

 

Γιατείριζη ανθεκηικόηηηας: Ομάδα Σρόποσ Γράζης: 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---- 
 
 

Xn – Δπηβιαβέο,  Ν - Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ 
 

 

R10 Δχθιεθην 
 

R20/22 Δπηβιαβέο φηαλ εηζπλέεηαη θαη ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο 
 

R36/37/38  Δξεζίδεη ηα καηηά, ην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα θαη ην δέξκα 
 

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 Η 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 
 

S24 Απνθεχγεηε ηελ επαθή κε ην δέξκα. 

 

S26 Μελ αλαπλέεηε ηνπο αηκνχο. 

 

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 20 μέηρφν απφ ηα επηθαλεηαθά χδαηα, γηα ηα ζηηεξά, ειαηνχρα ζηαπξαλζή,  
 θαη θξάκβεο θαη 50 μέηρφν γηα ακπέιη, αξαβφζηην, ηνκάηα θαη παηάηα.  
 

SPe3 Γηα λα πξνζηαηέςεηε ηα κε ζηνρεπφκελα αξζξφπνδα, λα αθήζεηε κηα αςέθαζηε δψλε  
 πξνζηαζίαο 5 μέηρφν απφ ηε κε γεσξγηθή γε γηα ηα ζηηεξά, ειαηνχρα ζηαπξαλζή, 
 θξάκβεο, ηνκάηα θαη παηάηα θαη 20 μέηρφν γηα ακπέιη, αξαβφζηην.  
 

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. σνθήκες αποθήκεσζης, τρονική ζηαθερόηηηα ηοσ θσηοπροζηαηεσηικού προχόνηος: 

 

 

 

 

 

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

ζσζκεσαζίας: 

 

 

 

 

 

Ε. Άλλες πληροθορίες / σποτρεώζεις: 

 

 

 

 

 

Ηκεξνκελία:       20/07/2012  

 

                      

         (Αλδξνχια Γεσξγίνπ) 
                 Γηεπζχληξηα  
           Τκήκαηνο Γεσξγίαο 
 

       Σθξαγίδα 

Σε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αλ αηζζαλζείηε αδηαζεζία, δεηείζηε ακέζσο ηαηξηθή ζπκβνπιή. 
ε περίπηφζη ειζπνοής: Απνκαθξπλζείηε ζηνλ θαζαξφ αέξα. Κξαηήζηε ηνλ αζζελή δεζηφ θαη ζε 
εξεκία. Καιέζηε ακέζσο γηαηξφ. 
ε περίπηφζη επαθής με ηο δέρμα: 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 περίπηφζη επαθής με ηα μάηια: Ξεπιχλεηε ηα πνιχ θαιά κε λεξφ γηα 15 ιεπηά. 
Σπκβνπιεπζείηε ακέζσο νθζαικίαηξν. 
ε περίπηφζη καηάποζης: Μελ πξνθαιείηε εκεηφ. Ξεπιχλεηε ην ζηφκα κε λεξφ. Καιέζηε 
ακέζσο γηαηξφ. 
 
Ανηίδοηο: Γελ ππάξρεη εηδηθφ αληίδνην. Δθαξκφζηε ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία. 
 
Σηλ. Κένηροσ δηληηηριάζεφν: -- 
 
 

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. 
 
 

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

 
 
 
 


