
Παράρτημα 
 

Όροι έγκρισης του σκευάσματος  Pyganic 1,4  με αριθμό εγγραφής     2800   . 
 

05 Οκτωβρίου 2009 
 
 
Κάτοχος εγγραφής:  INTRACHEM BIO ITALIA S.P.A, ITALY      
 
 
Εμπορικό Όνομα:  PYGANIC 1,4                    
 
 
Μορφή:    Γαλακτωματοποιήσιμο συμπύκνωμα (EC)           
 
 
Εγγυημένη σύνθεση:  pyrethrum extract 45% (3,11% w/v)     
 
    βοηθητικές ουσίες  μέχρι 100% β/o     
 
 
 
 
Παρασκευαστής σκευάσματος:    MCLAUGHLIN GORMLEY KING COMPANY, USA 
 
 
∆ιανομέας:     Spyros Stavrinides Chemicals Ltd                               
 
 
Στόχος για τον οποίο προορίζεται: 
  Εντομοκτόνο επαφής της ομάδας των φυσικών πυρεθρινών. ∆ρα στο νευρικό 

σύστημα των εντόμων, προκαλώντας αρχικά κατάρρευση και στη συνέχεια το θάνατό 

τους.                                                                     
 
 
Τρόπος εφαρμογής:  Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος     
 
 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος: 
  Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. 
Αραιώνουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος μέχρι τη μέση σε μικρή 
ποσότητα νερού και το ρίχνουμε   στο   ψεκαστικό   δοχείο   αναδεύοντας.   
Προσθέτουμε   το   υπόλοιπο   νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.                                           
To ψεκαστικό υγρό δεν πρέπει να εκτίθεται στο ηλιακό φως και αφού 
παρασκευαστεί πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς άσκοπες καθυστερήσεις  
 
 
 
 
 
 



 
Φάσμα δράσης 
 
Καταπολεμά αφίδες, θρίπες αλευρώδεις, τζιτζικάκια, κοκκοειδή, μεσογειακή 
μύγα, δάκο, ευδεμίδα, οπλοκάμπη, ψύλλα, ανθονόμο, πυραλίδα, δορυφόρο, 
πυραλίδα. 
 
∆όση: 150-250 κ.εκ. / 100 λ νερό 
Το εύρος των δόσεων είναι ανάλογο της πυκνότητας του πληθυσμού των εντόμων. 
Για τα τζιτζικάκια να εφαρμόζεται η υψηλή δόση 
 
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 
 
Χρόνος μεταξύ των εφαρμογών: 7 ημέρες 
 
Καλλιέργειες: 
Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά,  Γκρέιπ φρουτ) 
Πυρηνόκαρπα (∆αμασκηνιά, Κερασιά, Βερικοκιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά)  
Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά 
Αμυγδαλιά, Φουντουκιά 
Αμπέλι 
Ροδιά, Συκιά 
Ελιά 
Φράουλα 
Λαχανικά (τομάτα, μελιτζάνα, πιπεριά, αγγούρι, κολοκύθι, πεπόνι, καρπούζι 
αγκινάρα, φασόλια, μπιζέλια, φασολάκι, φακή, κρεμμύδια, σκόρδα, καρότα, 
παντζάρι, κραμπί, σπανάχι, μάραθο, πράσο, σέλινο, μαϊτανός, ραδίκι, 
αντίδι, σπαράγγι) 
Πατάτα 
Ψυχανθή 
Σιτηρά 
Καπνός 
Άνθη (χρυσάνθεμο, γαρύφαλλο, τριανταφυλλιά) 
Καλλωπιστικά 
 
 
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 2 ημέρες  
 
 
- Οι ψεκασμοί να διενεργούνται αργά το απόγευμα ή νωρίς το πρωί και να δίνεται 
ιδιαίτερη προσοχή ώστε να εξασφαλίζεται καλή κάλυψη του εναερίου τμήματος της 
καλλιέργειας 
 
- Το προϊόν είναι ΤΟΞΙΚΟ για τα ΨΑΡΙΑ, τις ΜΕΛΙΣΣΕΣ και τα ΩΦΕΛΙΜΑ ΕΝΤΟΜΑ 
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∆ιαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου ∆ράσης: 3A     

 
Φυτοτοξικότητα:   ∆εν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις 

εφαρμογής. Στα καλλωπιστικά, πριν τη γενικευμένη χρήση, να προηγείται δοκιμαστική 

εφαρμογή σε μικρή έκταση.          

 
Συνδυαστικότητα:     Μπορεί να συνδυαστεί με λιπάσματα. ∆εν συνδυάζεται με 

βορδιγάλλειο πολτό και άλλα αλκαλικά σκευάσματα. Για οποιοδήποτε συνδυασμό θα 

πρέπει να πραγματοποιείται δοκιμαστική εφαρμογή σε μικρή έκταση.       

 
Σήμανση τοξικότητας:   Xi-Ερεθιστικό, Ν-Επικίνδυνο για το περιβάλλον     
 
 
Φράσεις κινδύνου: 
 

R36/38    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      

  S7 Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλειστό.       

  S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές     

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

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

  S29 Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση   

  S37/39 Φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου  

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

ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης         

 
Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο 
Μεταφέρετε τον ασθενή σε καλά αεριζόμενο χώρο          

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα αφαιρέστε όλο το μολυσμένο ρουχισμό και 

πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.        

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό για αρκετά 

λεπτά και καλέστε γιατρό.         

Σε περίπτωση κατάποσης μην προκαλέσετε εμετό. Συμβουλευτείτε γιατρό εάν 

υπάρχουν συμπτώματα δηλητηρίασης.                                

 

∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.    
 
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 σκιστούν, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής.      
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