
Παράρτημα 
 

Όροι έγκρισης του σκευάσματος  Sitofex  με αριθμό εγγραφής 2804   
 

27 Νοεμβρίου 2009 
 
 
Κάτοχος εγγραφής:  AlzChem Trostberg GmbH, Germany     
 
 
Εμπορικό Όνομα:  Sitofex                                 
 
 
Μορφή:    Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)      
 
 
Εγγυημένη σύνθεση:   forchlorfenuron 1% β/o       
 
    βοηθητικές ουσίες 98,8% β/β                          
 
 
 
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική 
ουσία:     forchlorfenuron 97,8 % w/w min.          
 
 
Παρασκευαστής δραστικής ουσίας:  AlzChem Trostberg GmbH, Germany    
 
 
Παρασκευαστής σκευάσματος:  AlzChem Trostberg GmbH, Germany   
 
 
∆ιανομέας:    Spyros Stavrinides Chemicals Ltd                                                           
 
 
Στόχος για τον οποίο προορίζεται: 
  Ρυθμιστής ανάπτυξης που αυξάνει το μέγεθος των καρπών στο ακτινίδιο και στη 

σουλτανίνα.                                                          
 
 
Τρόπος εφαρμογής:  Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος ή κατευθυνόμενοι 
ψεκασμοί στους καρπούς                                                                   
 
 
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.         
 
 



Φάσμα δράσης 
 

Καλλιέργειες Στόχος  
∆όση 
(κ.εκ. /  

100 λ νερό)
Όγκος ψεκαστικού 

υγρού 
 Τρόπος / Χρόνος 

εφαρμογής 

Ακτινίδιο 
Αύξηση του 
βάρους και του 
μεγέθους των 
καρπών 

50-100 

Για ψεκασμούς 
κάλυψης φυλλώματος: 
100 λίτρα / δεκ. 
 
Για κατευθυνόμενους 
ψεκασμούς στους 
καρπούς:  
50 λίτρα / δεκ. 

Ψεκασμοί πλήρους 
κάλυψης του φυλλώματος 
ή κατευθυνόμενοι 
ψεκασμοί στους καρπούς.  
Χρόνος εφαρμογής: 3 
εβδομάδες μετά την πλήρη 
άνθηση * 

Αμπέλι 
(επιτραπέζια 
ποικιλία 
σουλτανίνα) 

Αύξηση του   
βάρους και         
του μεγέθους των 
καρπών 

50-100 

Για ψεκασμούς 
κάλυψης φυλλώματος: 
100 λίτρα / δεκ. 
 
Για κατευθυνόμενους 
ψεκασμούς στους 
καρπούς:  
50 λίτρα / δεκ. 

Ψεκασμοί πλήρους 
κάλυψης         του 
φυλλώματος  ή 
κατευθυνόμενοι ψεκασμοί   
στους βότρεις   όταν   η 
ράγα              έχει διάμετρο 
4-6 χιλιοστά. ** 

 
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 1  

 
  *Το προϊόν δεν πρέπει να εφαρμόζεται νωρίτερα από 3 εβδομάδες από την πλήρη 
άνθηση, διαφορετικά μπορεί να προκαλέσει παραμορφώσεις στην άκρη των 
ψεκασθέντων καρπών 
**Κατά το χρόνο εφαρμογής του SITOFEX εφαρμόζεται ο συνήθης ψεκασμός 
γιββερελλινών. To SITOFEX μπορεί να συνδυαστεί με τα συνήθη σκευάσματα 
γιββερελλινών. 

 
 
- Επιτρέπεται η χρήση ΜΟΝΟ σε εδάφη με ουδέτερο ή αλκαλικό pH.  
- Μετά την εφαρμογή του, αυξάνονται οι απαιτήσεις του φυτού για να παράγει. Γι’ αυτό 

είναι απαραίτητο να προσαρμοσθεί η λίπανση και η άρδευση των φυτών ανάλογα με 

το φορτίο των φυτών. 

- Μπορεί να προκαλέσει ελαφρά μεταβολή στο σχήμα των καρπών. Ειδικότερα, 

καλλιέργειες όπου η επικονίαση είναι ελλιπής, τείνουν να παράγουν καρπούς 

μικρότερου μήκους και ογκώδεις, μετά την εφαρμογή του Sitofex. Γι’ αυτό, θα πρέπει 

να εφαρμόζεται μόνο σε καλλιέργειες όπου έχει γίνει καλή επικονίαση. 

 
Φυτοτοξικότητα:    To σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό για τις εγκεκριμένες 

χρήσεις εφόσον πληρούνται οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα   
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Σήμανση τοξικότητας:   Xn-Επιβλαβές, F-Εύφλεκτο       
 
Φράσεις κινδύνου: 
 

  R11 Πολύ εύφλεκτο         

  R36/38 Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα         

  R40 Ύποπτο καρκινογένεσης         

  R52/53 Επιβλαβές 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 κλεισμένο      

  S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές     

  S16 Μακριά από πηγές ανάφλεξης – Απαγορεύεται το κάπνισμα.    

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

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

  S36/37 Φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου  

Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλες μπότες 

εφόσον εισέλθουν στο χώρο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό      

  S61 Αποφεύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές    

 οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.             

SP1   Μην ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του 

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

ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης         

 
 
Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο 
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα αφαιρέστε όλο το μολυσμένο ρουχισμό και 

πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση αδιαθεσίας 

συμβουλευτείτε γιατρό.          

Σε περίπτωση αδιαθεσίας από εισπνοή ψεκαστικού υγρού μετακινηθείτε στον καθαρό 

αέρα. Σε σοβαρές περιπτώσεις συμβουλευτείτε γιατρό. 
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Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό για αρκετά 

λεπτά και καλέστε γιατρό.         

Σε περίπτωση κατάποσης ξεπλύνετε καλά το στόμα με νερό, Πιείτε 1-2 ποτήρια νερό 

και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Μην χορηγήσετε τίποτα από το στόμα σε άτομο που 

δεν έχει τις αισθήσεις του. Μην προκαλέσετε εμετό χωρίς ιατρική συμβουλή.   

 
∆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 καταστραφούν με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, 

εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.  

 

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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