
Παράρτημα 
 

Όροι έγκρισης του σκευάσματος  Cabrio Team 6,7/12WG με αριθμό εγγραφής   2827  . 
 

 09 Ιουλίου 2010 
 

 
Κάτοχος εγγραφής:  BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.         
 
 
Εμπορικό Όνομα:  Cabrio Team 6,7/12WG        
 
 
Μορφή:  Εναιωρηματοποιήσιμοι Κόκκοι (WG)      
 
 
Εγγυημένη σύνθεση:  pyraclostrobin 6,7% β/ β        
     dimethomorph 12% β/ β         
       βοηθητικές ουσίες 81,1%  β/β                                            
 
 
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:  
     pyraclostrobin 97,5% β/β min.                            
    dimethomorph 96,5% β/β min       
 
 
 
Παρασκευαστής δραστικών ουσιών:   1. Pyraclostrobin - BASF SE, Γερμανία   
         2. Dimethomorph - BASF Agro B.V., Ελβετία   
 
 
Παρασκευαστής σκευάσματος:        BASF SE, Γερμανία          
 
 
∆ιανομέας:    Agrolan Ltd         
 
Στόχος για τον οποίο προορίζεται: 
Μυκητοκτόνο μίγμα που περιέχει pyraclostrobin και dimethomorph για καταπολέμηση του 
ωιδίου και του περονοσπόρου στο αμπέλι         
To pyraclostrobin παρεμποδίζει την κυτταρική αναπνοή στη θέση Qo του συμπλόκου ΙΙΙ της 
αναπνευστικής αλυσίδας και εμφανίζει αποπλαστική και διελασματική κίνηση, ενώ το 
dimethomorph δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση του κυτταρικού τοιχώματος και 
εμφανίζει επίσης διελασματική κίνηση.          
 
Τρόπος εφαρμογής:  Ψεκασμοί καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας.       
 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος: 
 Γεμίστε το ψεκαστήρα μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα 

σκευάσματος υπό συνεχή ανάδευση Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό και συνεχίστε την 

ανάδευση σε όλη τη διάρκεια του ψεκασμού.          

 
 



Φάσμα δράσης 
 

Καλλιέργεια Στόχος ∆όση 
(γρ./100 L) 

Χρόνος – Τρόπος 
Εφαρμογής 

Μέγιστος αριθμός 
εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική 

περίοδο 

Αμπέλι 

Ωίδιο 
(Uncinula necator), 
 
 Περονόσπορος 
(Plasmopara viticola) 

150 

Προληπτικές εφαρμογές 
στα πρώτα στάδια 
ανάπτυξης των 
ασθενειών και 
επανάληψη ανά 12-14 
ημέρες.

3 

 
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα / δεκάριο 

 
Χρόνος Ασφαλείας: Αμπέλι – 35 ημέρες 

 
∆εν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων από αμπέλια στα οποία έχει γίνει 
εφαρμογή του φυτοπροστατευτικού προϊόντος.        
 
 
 
∆ιαχείριση ανθεκτικότητας: pyraclostrobin - Ομάδα Τρόπου ∆ράσης:   11  
      dimethomorph - Ομάδα Τρόπου ∆ράσης:    40   
 

• Εφαρμόστε το Cabrio Team 6,7/12 WG προληπτικά στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των    
ασθενειών και αποφύγετε τις θεραπευτικές εφαρμογές 
• Εφαρμόστε το Cabrio Team  6,7/12 WG σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με 
διαφορετικό τρόπο δράσης 
• Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3 
 
 
 
Φυτοτοξικότητα:   ∆εν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες της 

ετικέτας. 

 
 
Σήμανση τοξικότητας:   Χη-επιβλαβές, Ν-Επικίνδυνο για το περιβάλλον     
 
 
Φράσεις κινδύνου:  
R22          Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως        

R38         Ερεθίζει το δέρμα          
R50/53    Πολύ τοξικό για υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες      

    δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.                
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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     

S 24/25    Αποφεύγετε την επαφή με τo δέρμα και τα μάτια       

S36/37    Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια      
«Να φοράτε κατάλληλη μάσκα κατά την ανάμιξη και την φόρτωση» 

«Να μην εισέρχεστε στις ψεκασμένες περιοχές / καλλιέργειες πριν στεγνώσει εντελώς το 

ψεκαστικό υγρό» 

S46       Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το  

   δοχείο ή την ετικέτα          

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

SPe3  Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μία αψέκαστη    
ζώνη προστασίας 10 μέτρων από τα επιφανειακά νερά.      

 

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

οδηγίες χρήσης.» 

 
Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο 
Γενικές συμβουλές: Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τα ρούχα. Απομακρύνετε 

τα εμποτισμένα από το ψεκαστικό υγρό ρούχα.. Εάν εμφανιστούν δυσκολίες, αναζητήστε 

ιατρική συμβουλή. ∆είξτε το δοχείο και/ή το ∆ελτίο ∆εδομένων Ασφαλείας στο γιατρό.   

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν  

προκληθεί ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή.        

Σε περίπτωση εισπνοής: Κρατείστε τον ασθενή ήρεμο και μεταφέρετέ τον στον καθαρό   

αέρα και ζητήστε ιατρική συμβουλή.          

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε αμέσως τα προσβεβλημένα μάτια με άφθονο 

νερό κρατώντας ανοιχτά τα βλέφαρα. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.     

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και μετά πιείτε άφθονο νερό. 

Ζητήστε ιατρική συμβουλή. Μην προκαλείτε εμετό ή μην δίνετε τίποτα από στόματος σε 

άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του ή έχει σπασμούς.       
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∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Να   γίνεται   συμπτωματική   αγωγή   (απολύμανση, ζωτικές 

λειτουργίες)           

 
 
Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401 
 
 
 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας 
  
Οι συσκευασίες ξεπλένονται με τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε πίσω 

στο ψεκαστήρα) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη 

διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής για 

διαχείριση ως επικίνδυνα απόβλητα.          

 
 
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 των δραστικών ουσιών 

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