
Παράρτημα 
 
 

Όροι έγκρισης του σκευάσματος  GAT Vertis 1,8EC   με αριθμό εγγραφής  2785         
 
 

5 Οκτωβρίου  2009 
 
 
Κάτοχος εγγραφής:  GAT Microencapsulation AG      
 
 
Εμπορικό Όνομα:  GAT Vertis 1,8EC        
 
 
Μορφή:    Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)      
 
 
Εγγυημένη σύνθεση:  abamectin 1,8% β/o        
 
    βοηθητικές ουσίες μέχρι 100% β/ο     
 
 
 
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική 
ουσία:     abamectin 95,5 % w/w min.           
 
 
Παρασκευαστής δραστικής ουσίας:   Rotam Agrochemical Europe Ltd               
 
 
Παρασκευαστής σκευάσματος:  GAT Microencapsulation AG                              
 
 
∆ιανομέας:   MEDGROW LTD        
 
 
Στόχος για τον οποίο προορίζεται: 
 Εντομοκτόνο - ακαρεοκτόνο στομάχου και επαφής εναντίον προνυμφών, νυμφών και 

ενηλίκων.              
 
 
Τρόπος εφαρμογής:  Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος      
 
 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος: 
  Γεμίστε το ψεκαστήρα με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Προσθέστε τη  

συνιστώμενη δόση του σκευάσματος και λαδιού (όπου συστήνεται) αναδεύοντας καλά 

και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση                      

 

 



Φάσμα δράσης 
 

Καλλιέργειες Εχθροί ∆όση 
(κ.εκ / 100 λ νερό) Χρόνος ασφάλειας 

Εσπεριδοειδή 

σκωριώδης αράχνη  25  

7 φυλλοκνίστης  30 

ακάρεα 50 

Μηλιά, Αχλαδιά ακάρεα 50 
14 

Αχλαδιά ψύλλα της αχλαδιάς 75-100 

Φυστικιά φυλλορύκτες 
(λυριόμυζα) 60 7 

Φράουλα 
ακάρεα  50 

3 

θρίπας (φρανκλινιέλλα) 75 

Τομάτα, Πιπεριά, 
Μπάμια 
Αγγούρι, Κολοκύθι, 
Καρπούζι, Πεπόνι 

ακάρεα  50 
3 

φυλλορύκτες 
(λυριόμυζα) 60 

Μελιτζάνα 
ακάρεα  50 

7 
φυλλορύκτες 
(λυριόμυζα) 60 

Μαρούλι 
ακάρεα  50 

14 
φυλλορύκτες 
(λυριόμυζα) 60 

Σέλινο 
ακάρεα  50 

10 
φυλλορύκτες 
(λυριόμυζα) 60 

Φασόλια 
Λουβιά 
Μπιζέλια  
Κουκιά  

ακάρεα  50 
3 

φυλλορύκτες 
(λυριόμυζα) 60 
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Πατάτες ακάρεα, φυλλορύκτες 
(λυριόμυζα) 60 20 

Καλλωπιστικά, Άνθη 
ακάρεα  50 

- 
φυλλορύκτες 
(λυριόμυζα) 60 

 
Παρατηρήσεις: 
1. Για καταπολέμηση του φυλλοκνίστη στα εσπεριδοειδή καλύτερα να συνδυάζεται με 300 κ.εκ. 
θερινό λάδι / 100 λίτρα νερό. Για τα ακάρεα εφαρμόζεται εναντίον των κινητών σταδίων και με την 
εμφάνιση των πρώτων ακαρέων - καλύτερα να συνδυάζεται με 300 κ.εκ. θερινό λάδι / 100 λίτρα 
νερό. 
 
2. Για τη ψύλλα στην αχλαδιά εφαρμόζεται η ψηλή δόση σε συνδυασμό με 250 κ.εκ. θερινό λάδι / 
100 λίτρα νερό. 
 
3. Στην πατάτα καλύτερα να συνδυάζεται με 300 κ.εκ. θερινό λάδι / 100 λίτρα νερό. 
 
 
∆ιαχείριση ανθεκτικότητας: Για αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, να μην 
εφαρμόζεται περισσότερο από 2 φορές το χρόνο (μεσοδιαστήματα εφαρμογής 7 

ημέρες) και να εναλλάσσεται με ακαρεοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης.

 Ομάδα Τρόπου ∆ράσης: 6         
 
Φυτοτοξικότητα:    ∆εν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και 

δόσεις εφαρμογής. Να μην εφαρμόζεται με λάδι 14 μέρες πριν ή μετά την εφαρμογή 

του μυκητοκτόνου captan ή dithianon. Μπορεί να προκαλέσει μαύρισμα καρπών όταν 

συνδυάζεται με θερινό λάδι σε ευπαθείς ποικιλίες αχλαδιάς.        

 
Συνδυαστικότητα:   Να μην χρησιμοποιείται με σκευάσματα διαβρεκτικών και 

άλλων προσκολλητικών.                                                                                                                                              
 
Σήμανση τοξικότητας:   Xn-Επιβλαβές, Ν-Επικίνδυνο για το περιβάλλον,    
 
Φράσεις κινδύνου: 
 

  R22  Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης       

  R36 Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα        

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

  μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον     
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Πολύ τοξικό για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα 
επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία. 
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων.  
 

 

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 ψεκαστικό υγρό        

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

     προστασίας ματιών / προσώπου         

  S56 Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε χώρο συλλογής 

επικίνδυνων ή ειδικών αποβλήτων         
  S45 Σε περίπτωση κατάποσης ή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε ιατρική  

  συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα      

  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 [Να μην πλένετε 

τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα / Να αποφευχθεί η μόλυνση 

μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους 

δρόμους.]          

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

τις οδηγίες χρήσης.» 

 
Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο 
Μεταφέρετε το άτομο στον καθαρό αέρα και μακριά από τη μολυσμένη περιοχή. Αν ο 

ασθενής είναι λιπόθυμος, βάλτε τον μπρούμυτα με το κεφάλι χαμηλότερα από τα 

πόδια και τα γόνατα λυγισμένα. ∆ιατηρήστε τη θερμοκρασία του σώματος. Αν δεν 

αναπνέει κάντε του τεχνική αναπνοή και καλέστε αμέσως γιατρό.     
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Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και πλυθείτε 

αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι         

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

15 λεπτά          

Αν καταποθεί μην προκαλέσετε εμετό. Χορηγείστε ενεργό άνθρακα. Συμβουλευθείτε 

γιατρό και δείξτε την ετικέτα.          

 

 

∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία. Αποφύγετε τη 

χρήση βαρβιτουρικών, βενζοδιαπεζινών και βαλπροϊκού οξέος.     

 
Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401 
  
 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας 
  
Οι άδειες συσκευασίες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του 

ξεπλύματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες 

συσκευασίες τρυπηθούν, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής.     
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