
Παράρτημα 
 
 

Όροι έγκρισης του σκευάσματος  RAPSAN 500SC  με αριθμό εγγραφής  2736   . 
 

24 Ιουλίου 2008 
 

 
Κάτοχος εγγραφής:  Globachem N.V, Belgium       
 
 
Εμπορικό Όνομα:  Rapsan 500SC        
 
 
Μορφή:    Συμπυκνωμένο Εναιώρημα (SC)      
 
 
Εγγυημένη σύνθεση:  metazachlor 50% β/ο       
 
    βοηθητικές ουσίες μέχρι 100% β/ο     
 
 
 
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική 
ουσία:     metazachlor  96,5% w/w min.           
 
 
Παρασκευαστής δραστικής ουσίας:   Globachem N.V, Belgium      
 
 
Παρασκευαστής σκευάσματος:   Globachem N.V, Belgium     
 
 
∆ιανομέας:   Agriguard Co. Ltd        
 
 
Στόχος για τον οποίο προορίζεται: 
 Υπολειμματικό ζιζανιοκτόνο για καταπολέμηση πλατύφυλλων και ορισμένων 

αγροστωδών ζιζανίων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί προφυτρωτικά ή μεταφτυτρωτικά 

σε καλλιέργειες κραμβοειδών          
 
 
 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος: 
  Γεμίστε το ψεκαστήρα με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού και προσθέστε 

τη  συνιστώμενη δόση του σκευάσματος αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο 

νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Η ανάδευση συνεχίζεται μέχρι το πέρας του 

ψεκασμού.              

 

 



Φάσμα δράσης 
 
 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προφυτρωτικό και μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο στις 

καλλιέργειες κραμβοειδών. Καταπολεμά πλατύφυλλα και ορισμένα αγροστώδη ζιζάνια 

τα κυριότερα των οποίων είναι χαμομήλι, παπαρούνα, πολύγωνο, βρωμόχορτο, Γκάλιο, 

Στελλάρια, Βερόνικα. Απορροφάται από τις ρίζες των ζιζανίων και τα καταστρέφει στα 

πρώτα στάδια ανάπτυξής τους. ∆ρα όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της 

κοτυληδόνας         
 
Χρόνος εφαρμογής: 8-10 μέρες μετά τη μεταφύτευση ή μόλις αρχίσουν να βλαστούν 
τα ζιζάνια             
 
 
∆οσολογία: 200-250 κ.εκ. / δεκάριο        
              
 
 
 
Παρατηρήσεις: 
 
1. ∆εν εφαρμόζεται σε αμμώδη εδάφη ή εδάφη με υψηλό ποσοστό οργανικής 
ουσίας 
2. Προφυτρωτική εφαρμογή: 48 ώρες μετά τη σπορά. Το έδαφος πρέπει να είναι 
ψιλοχωματισμένο και υγρό ενώ ο σπόρος να είναι καλά καλυμμένος με χώμα. 
3. Στο τέλος της καλλιέργειας που ψεκάστηκε με Rapsan 500SC να μην 
ακολουθήσει βαθύ όργωμα, πριν τη φυτεία νέας καλλιέργειας. 
4. Η καλλιέργεια καρότων, σέλινου, μαϊντανού και μαρουλιού επιτρέπεται μόνο αν 
περάσουν τουλάχιστον 5 μήνες από την εφαρμογή. 
5. Το σκεύασμα θα είναι αποτελεσματικό σε ξηρά εδάφη μόνο εάν ακολουθήσει 
ελαφρά άρδευση. Εάν είναι προγραμματισμένη βαριά άρδευση τότε η εφαρμογή να 
γίνει μετά την άρδευση 
 
 
 
Ειδικές προφυλάξεις για τα ζιζανιοκτόνα: 
- Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και σπόρους. 
- Χρησιμοποιείστε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα. 
- Αποφεύγετε τη χρήση του σε οργανικά εδάφη. 
- Μη ρυπαίνετε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες. 
- Αν ρυπανθούν τα νερά άρδευσης να µη χρησιμοποιηθούν για άμεση άρδευση. 
- Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. 
- Μη διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών.  
- Ψεκάστε µε πίεση μικρότερη από 2 ατμόσφαιρες(30 PSI). 
- Χρησιμοποιείστε μπέκ τύπου σκούπας. 
- Μην το χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες που δεν συνιστάται. 
- Μετά τον ψεκασμό ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα µε πετρέλαιο και μετά µε νερό και 
απορρυπαντικό. 
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Φυτοτοξικότητα:    ∆εν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και

 δόσεις εφαρμογής.           

 
 
Σήμανση τοξικότητας:  Xn-Επιβλαβές, Ν-Επικίνδυνο για το περιβάλλον    
 
 
Φράσεις κινδύνου: 
  R22 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης       

  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, πίνετε ή καπνίζετε     

  S23   Μην αναπνέετε το σκεύασμα ή το ψεκαστικό υγρό     

  S24/25   Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια      

  S36/37/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή   

 προστασίας ματιών/προσώπου         

  S61 Αποφεύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές 

 οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.              

  SP1 Μην μολύνεται το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.      

 

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

ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης         

 
 
Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο 
Σε περίπτωση ατυχήματος ή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε αμέσως ιατρική 

συμβουλή και δείξτε αυτή την ετικέτα.          

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και πλυθείτε 

αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.         
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Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλυθείτε αμέσως με άφθονο τρεχούμενο νερό για 

15 λεπτά.          

Σε περίπτωση κατάποσης ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα με καθαρό 

νερό και ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή        

 

∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.    

 
 
Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401 
  
 
 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας 
  
Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά 

του ξεπλύματος τα ρίχνουμε πίσω στο ψεκαστήρα) και αφού καταστραφούν με 

τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία 

συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.       
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