
Παράρτημα 
 
 

Όροι έγκρισης του σκευάσματος   Frupica 50WP   με αριθμό εγγραφής  2689   . 
 

29 Φεβρουαρίου 2008  
 
 
 
Κάτοχος εγγραφής:  SIPCAM S.p.A, Italy        
 
 
Εμπορικό Όνομα:  Frupica 50WP        
 
 
Μορφή:  Βρέξιμη σκόνη (WP)        
 
 
Εγγυημένη σύνθεση:  mepanipyrim 50 % β/β       
 
    βοηθητικές ουσίες 38,9% β/β      
 
 
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική 
ουσία:     mepanipyrim 96 % β/β min.                
 
 
Παρασκευαστής δραστικής ουσίας:   IHARA CHEMICAL INDUSTRY Co., LTD, Japan  
 
 
Παρασκευαστής σκευάσματος:  SIPCAM S.p.A, Italy      
 
 
∆ιανομέας:   Spyros Stavrinides Chemicals Ltd      
 
 
Στόχος για τον οποίο προορίζεται: 
  Μυκητοκτόνο με προστατευτική δράση της ομάδας των ανιλινοπυριμιδινών για την 

αντιμετώπιση του βοτρύτη (τεφράς σήψης).  ∆εν κινείται διασυστηματικά αλλά 

εμφανίζει διελασματική δράση.            
 
 
Τρόπος εφαρμογής:  Ψεκασμοί πλήρους καλύψεως      
 
 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος: 
  Συμπληρώστε το ψεκαστικό δοχείο με 20-25% της απαιτούμενης ποσότητας νερού, 
προσθέστε τις απαιτούμενες υδατοδιαλυτές σακούλες του προϊόντος και αρχίστε την 
ανάδευση. Περιμένετε 3-4 λεπτά για να διαλυθούν και συμπληρώστε με το υπόλοιπο 
νερό.              
 
 



Φάσμα δράσης 
 
 

Καλλιέργειες Στόχος 

∆όσεις 

Τρόπος και χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγιστος αριθμός 
εφαρμογών γρ. / 

δεκάριο 

γρ. / 100 
λίτρα 
ψεκ. 
υγρού 

Όγκος 
ψεκ. 
υγρού 
λίτρα / 
δεκάριο 

Αμπέλι 
(οινοποιήσιμα και 
επιτραπέζια ) 
 

Τεφρά 
σήψη - 
Βοτρύτης 
(Botrytis 
cinerea) 
 

100 100 100 

Προληπτικός ψεκασμός 
καλύψεως με την έναρξη της 
πτώσης των πετάλων (BBCH 
68) μέχρι την ωρίμανση 
(BBCH 85), εφόσον οι 
συνθήκες είναι ευνοϊκές για 
την ανάπτυξη της ασθένειας 

1 εφαρμογή 

Φράουλα 
υπαίθρου 
 

Τεφρά 
σήψη - 
Βοτρύτης 
(Botrytis 
cinerea) 

80 80 100 

Προληπτικός ψεκασμός 
καλύψεως με την έναρξη της 
άνθησης, εφόσον συνθήκες 
είναι ευνοϊκές για την 
ανάπτυξη της ασθένειας 

2 εφαρμογές με 
μεσοδιάστημα 7- 

10 ημέρες 

Τομάτα υπαίθρου 
και θερμοκηπίου 
 

Τεφρά 
σήψη - 
Βοτρύτης 
(Botrytis 
cinerea) 

80 80 100 

Προληπτικός ψεκασμός 
καλύψεως με την έναρξη της 
άνθησης, εφόσον συνθήκες 
είναι ευνοϊκές για την 
ανάπτυξη της ασθένειας 

2 εφαρμογές με 
μεσοδιάστημα 7- 

10 ημέρες 

 
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 
Αμπέλι: 21 ημέρες 
Φράουλα, Τομάτα (υπαίθρου και θερμοκηπίου): 3 ημέρες 
 
 
Μην εφαρμόζεται το FRUPICA 50 WP όταν αναμένεται βροχή ή εφαρμόζεται  τεχνητή 
βροχή 

 
            ∆ιαχείριση της ανθεκτικότητας 

 

Σε μία καλλιεργητική περίοδο δεν πρέπει να γίνεται στην ίδια καλλιέργεια 
επαναλαμβανόμενη εφαρμογή μόνο με μυκητοκτόνα της ομάδας των 
ανιλινοπυριμιδινών εναντίον υψηλού κινδύνου παθογόνων όπως ο βοτρύτης. 
Για αποτελεσματικό έλεγχο της τεφράς σήψης το FRUPICA 50 WP πρέπει να 
χρησιμοποιείται σε εναλλαγή με  βοτρυδιοκτόνα που δεν εμφανίζουν διασταυρωτή  
ανθεκτικότητα. 
Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται διαφορετικά μυκητοκτόνα της ομάδας των 
ανιλινοπυριμιδινών στην ίδια καλλιέργεια ανά καλλιεργητική περίοδο, ο συνολικός 
αριθμός των εφαρμογών με  φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν mepanipyrim, 
cyprodinil ή pyrimethanil δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 2 εφαρμογές / καλλιεργητική 
περίοδο. 
 
∆ιαχείριση διασποράς ψεκαστικών σταγονιδίων (υδάτινες επιφάνειες) 
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη 
προστασίας  

1. 5 μ μέχρι τα  επιφανειακά ύδατα για καλλιέργειες τομάτας και φράουλας. 
2. 10 μ μέχρι τα επιφανειακά ύδατα για καλλιέργεια αμπελιού.  

 
 
 

Frupica 50 WP 



 
Φυτοτοξικότητα:    ∆εν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και     

  δόσεις εφαρμογής 

 
Συνδυαστικότητα:   Για τη συνδυαστικότητα με άλλα σκευάσματα συνίσταται να  

  γίνεται δοκιμαστική εφαρμογή          
 
Σήμανση τοξικότητας:  Xn-Επιβλαβές, Ν-Επικίνδυνο για το περιβάλλον      
 
 
Φράσεις κινδύνου: 
  R40 Ύποπτο καρκινογένεσης         

  R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα   

  R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει   

  μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον    
 

 

Φράσεις ασφάλειας 
 

  S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά      

  S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές     

  S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε    

  S36/37  Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια     

  S46 Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό  

 το δοχείο ή την ετικέτα.          
Σε περίπτωση που ο εργάτης εισέρχεται στον αγρό μετά τον ψεκασμό πρέπει να 

χρησιμοποιούνται προστατευτικά γάντια 

 
  S60/61 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους, επικίνδυνα  

 απόβλητα.  Αποφεύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε  

 ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.      

   Sp1 Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.      

 

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε 

τις οδηγίες χρήσης.» 
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Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο 
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με καθαρό νερό διατηρώντας 

ανοικτά τα βλέφαρα για 15 λεπτά. Απευθυνθείτε σε γιατρό.      

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα εργασίας και 

ξεπλυθείτε καλά με νερό και σαπούνι. Τα ρούχα εργασίας πρέπει να πλυθούν πριν 

φορεθούν ξανά.         

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα σε καθαρό αέρα, και διατηρήστε 

τον ζεστό σε ανάπαυση. Καλέστε προληπτικά γιατρό.       

Σε περίπτωση κατάποσης καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε του την ετικέτα ή το 

δελτίο δεδομένων ασφάλειας. Mην προκαλέσετε εμετό.       
 

∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.    
 

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401 
 
 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας 
  
 
Η απόσυρση ή η καταστροφή του προϊόντος πρέπει να γίνεται σε υψικαμίνους που 

έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή (θερμοκρασία>1200ο) για 

τουλάχιστον 2 λεπτά. 

Τα χαρτόκουτα που θα καταστραφούν με πίεση, για την διασφάλιση της μη περαιτέρω 

χρήσης εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση.   

 
 
Ανάκληση της έγκρισης 
 
 Η έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των 

προνοιών της σχετικής νομοθεσίας, λαμβανομένων υπόψη και των υποχρεώσεων που 

προκύπτουν για τον κάτοχο εγγραφής από τους όρους καταχώρισης της δραστικής 

ουσίας στο Παράρτημα Ι του περί Γεωργικών Φαρμάκων Νόμου του 1993 και 2004.   
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