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Λακβάλνληαο ππφςε: 

 

 

 

 

ηροποποιείηαι ως ακολούθως η άδεια για διάθεζη ζηην αγορά και τρήζη ζηο 

θσηοπροζηαηεσηικό προϊόν   THIANOSAN 80WG    με ηα ακόλοσθα ζηοιτεία: 

 

Α) Γενικά ζηοιτεία άδειας 

 

1. Αξηζκφο Άδεηαο: 

 

Ηκεξνκελία ρνξήγεζεο άδεηαο:  

 

Ηκεξνκελία ιήμεο άδεηαο:  

 

2. Κάηνρνο ηεο άδεηαο:  

 

 

 

 

3. Τπεχζπλνο γηα ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά:   

(εθφζνλ είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ  

θάηνρν άδεηαο)  

 

4. Γηαλνκέαο / Γηαλνκείο: 

 

 

 

 

Σελ αίηεζε κε αξ. 13, εκεξνκελίαο 25/05/2012 γηα ηξνπνπνίεζε άδεηαο 
θπηνπξνζηαηεπηηθνχ πξντφληνο, ζε ζρέζε κε ηνλ θάηνρν άδεηαο,  
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57022 ίλδνο, Θεζζαινλίθε 

A. N. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd 
 

A. N. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd 
 



 

Β) Σασηόηηηα ηοσ Φσηοπροζηαηεσηικού Προϊόνηος 

 

1. Δκπνξηθφ Όλνκα:            

 

2. Μνξθή:  

 

3. Δγγπεκέλε ζχλζεζε ηνπ ζθεπάζκαηνο:   

 

 

4. Παξαζθεπαζηήο ζθεπάζκαηνο:  

 

 

5. Δξγνζηάζην παξαζθεπήο ηνπ ζθεπάζκαηνο:  

 

 

6. Δξγνζηάζην ζπζθεπαζίαο ηνπ ζθεπάζκαηνο:  

 

 

7. πζθεπαζίεο κε ηηο νπνίεο ην πξντφλ ζα δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά: 

 

Α/Α Δίδνο Μέγεζνο Τιηθφ 

1 Βάδν/Φηάιε 200γξ Βάδν πιαζηηθφ (PE) 

2 αθνχια κέζα ζε θνπηί 
500 & 800 γξ. 1, 1.5, 1.6, 2, 

2.5, 3, 4 θαη 5 θηιψλ 

αθνχια πνιπαηζπιελίνπ, 

Κνπηί ράξηηλν 

3 αθθίδην/άθθνο 
500, 800 γξ. 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 

4, 5, 10 & 20θηιψλ 

Yςειήο ππθλφηεηαο 

πνιπαηζπιέλην (HDPE) 

4 αθθίδην/άθθνο 
500, 800 γξ. 1, 1.5, 2, 

2.5, 3, 4, θαη 5 θηιψλ 

Πνιπαηζπιέλην κε εζσηεξηθή 

επέλδπζε απφ πνιπεζηέξα 

(PE/PET) 

5 αθθίδην/άθθνο 
500, 800 γξ. 1, 1.5, 2, 

2.5, 3, 4, θαη 5 θηιψλ 

Πνιπαηζπιέλην κε εζσηεξηθή 

επέλδπζε απφ 

αινπκίλην/πνιπεζηέξα 

(PE/AL/PET) 

6 Υαξηφζαθθνο 10 & 20 θηιψλ 

Υαξηφζαθθνη ηξηπινί, 

ηεηξαπινί, πεληαπινί κε 

εζσηεξηθή επέλδπζε PE 

7 αθθίδην/άθθνο 
500, 800 γξ., 1, 1.5, 1.6, 2, 

2.5, 3, 4, 5, 10, 20 θηιψλ 
Αινπκίλην 

 

  

 

Thianosan 80WG 

Δλαησξεκαηνπνηήζηκνη Κφθθνη (WG) 

thiram 80% β/β 
βνεζεηηθέο νπζίεο 18,3% β/β 

Taminco N.V., Βέιγην  

Taminco N.V., Βέιγην  
 

1. Taminco N.V., Βέιγην 
2.  AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΤ ΑΒΔΔ, Διιάδα 

 



 

 Γ) Γραζηική οσζία  

          

1. Κνηλή Ολνκαζία:   

 

2. Πεξηεθηηθφηεηα ηεο ηερληθά θαζαξήο δξαζηηθήο νπζίαο ζε θαζαξή δξαζηηθή νπζία:  

 

3. Παξαζθεπαζηήο ηεο δ.ν.:  

 

 

4. Δξγνζηάζην παξαζθεπήο ηεο δ.ν.:  

  

 

 

Γ) ηοιτεία για ηη Υρήζη ηοσ Φσηοπροζηαηεσηικού Προϊόνηος 

 

1. Καηεγνξία θαη Σξφπνο Γξάζεο:  

 

 

 

 

 

 

2. Πξννξίδεηαη γηα:  επαγγεικαηίεο ρξήζηεο 

 εξαζηηέρλεο ρξήζηεο 

 

3. Σξφπνο Δθαξκνγήο:  

 

4. Σξφπνο παξαζθεπήο ςεθαζηηθνχ δηαιχκαηνο:  

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

thiram 

980 gr/kg 

Taminco N.V., Βέιγην  
 

Taminco N.V., Βέιγην  
 
 

Μπθεηνθηφλν επαθήο κε πξνζηαηεπηηθή δξάζε. 
Σν Thianosan 80WG είλαη έλα επξέσο θάζκαηνο κπθεηνθηνλν επαθήο κε πξνζηαηεπηηθή 
δξάζε. Η δξαζηηθή νπζία thiram αλήθεη ζηελ νκάδα ησλ δηζεηνθαξβακηδηθψλ κπθεηνθηφλσλ θαη 
ζπγθεθξηκέλα ζηα δηκεζπιν-δηζεηνθαξβακηδηθά. 
Σν thiram παξεκπνδίδεη ηε βιάζηεζε ησλ ζπνξίσλ θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηελ 
αλάπηπμε ηνπ κπθειίνπ εκθαλίδνληαο πξνιεπηηθή δξάζε 
 

 

Οκνηφκνξθνη ςεθαζκνί θαιχςεσο 

Γεκίζηε ην δνρείν ηνπ ςεθαζηηθνχ κεραλήκαηνο κέρξη ηε κέζε κε λεξφ. 
Αλακίμηε ηε ζπληζηψκελε δφζε ηνπ ζθεπάζκαηνο κε κηθξή πνζφηεηα λεξνχ θαη ξίμηε ην ζην 
ςεθαζηηθφ κεράλεκα ππφ ζπλερή αλάδεπζε.  
πκπιεξψζηε ην ππφινηπν λεξφ ζπλερίδνληαο ηελ αλάδεπζε θαη ςεθάζηε. 
 
 



5. Φάζκα Γξάζεο 

 

Πεδίν 
Δθαξκνγήο 

Αζζέλεηα πνπ 
ειέγρεηαη 

Γφζεηο 

Σξφπνο θαη Υξφλνο εθαξκνγήο 
Μέγηζηνο αξ. εθαξκνγψλ / 

θαιιηεξγ. πεξίνδν 
γξ. /100 ιίηξα 

ςεθ. πγξνχ 

Όγθνο ςεθ. 
πγξνχ 

(ιίηξα / δεθ.) 

γξ. ζθ./δεθ. 
κέγηζηε 

Μειηά 
Φνπδηθιάδην 

(Venturia inaequalis) 

250-300 100-120* 300 

Πξνιεπηηθνί ςεθαζκνί ζηα ζηάδηα 
BBCH 10-81 (πξάζηλεο θνξπθήο, 
ξφδηλεο θνξπθήο, πηψζεο πεηάισλ, 
έλαξμεο σξίκαζεο ηνπ θαξπηδίνπ) 

4 εθαξκνγέο 
κε κεζνδηάζηεκα 

7-14 εκέξεο 
Αριαδηά 

Φνπδηθιάδην 
(Venturia pyrina) 

 
Καζηαλή θειίδσζε 

(Stemphylium 
vesicarium) 

Πξνιεπηηθνί ςεθαζκνί ζηα ζηάδηα 
BBCH 10-81 (πξάζηλεο θνξπθήο, 
ιεπθήο θνξπθήο, πηψζεο πεηάισλ, 
έλαξμεο σξίκαζεο ηνπ θαξπηδίνπ) 

Ρνδαθηληά, 
Βεξηθνθηά  
Κεξαζηά 
Γακαζθεληά 

          Δμψαζθνο 
(Taphrina deformans)  

 
Κνξχλεν 

(Stigmina carpophila) 
 

 
Φαηά ζήςε 

(Monilia laxa) 

Πξνιεπηηθνί ςεθαζκνί ζηα ζηάδηα 
BBCH 95-69 (α) ην θζηλφπσξν 
θαηά ηελ πηψζε ησλ θχιισλ 
β)ηέινο ρεηκψλα - αξρέο 
άλνημεο πξηλ ηε δηφγθσζε ησλ 
νθζαικψλ γ) θαηά ηελ άλζεζε 
 
ην ζηάδην ξφδηλεο θνξπθήο, 
έλαξμεο πηψζεο πεηάισλ, 
πιήξνπο πηψζεο ησλ πεηάισλ 

3  εθαξκνγέο 
κε κεζνδηάζηεκα 

7-14 εκέξεο 

Ακπέιηα 
(Οηλνπνηήζηκα) 

Σεθξά ζήςε 
(Botrytis cinerea) 

250-300 100 300 

Πξνιεπηηθνί ςεθαζκνί ζηα ζηάδηα 
BBCH 61-81 (απφ ηελ αξρή ηεο 
άλζεζεο κέρξη ηελ έλαξμε ηεο 
σξίκαζεο) 

 
 
 



 
 

Πεδίν 
Δθαξκνγήο 

Αζζέλεηα πνπ 
ειέγρεηαη 

Γφζεηο 

Σξφπνο θαη Υξφλνο εθαξκνγήο 
Μέγηζηνο αξ. εθαξκνγψλ / 

θαιιηεξγ. πεξίνδν 
γξ. /100 ιίηξα 

ςεθ. πγξνχ 

Όγθνο ςεθ. 
πγξνχ 

(ιίηξα / δεθ.) 

γξ.. ζθ/δεθ. 
κέγηζηε 

Φξάνπια 
ζεξκνθεπίνπ 

Σεθξά ζήςε  
(Botrytis cinerea) 

 
 Αλζξάθσζε 

(Colletotrichum spp.) 

250-300 100 300 

Πξνιεπηηθνί ςεθαζκνί ζηα ζηάδηα 
BBCH14-19 κε ηελ εκθάληζε ησλ 
πξψησλ άζπξσλ κπνπκπνπθηψλ 
θαη κέρξη ηελ πηψζε ησλ 
πεξηζζφηεξσλ πεηάισλ θαη 
κεζνδηάζηεκα 7-14 εκέξεο 

3 εθαξκνγέο 
κε κεζνδηάζηεκα 

 7-14 εκέξεο 

Μαξνχιη 
ζεξκνθεπίνπ 

Σεθξά ζήςε  
(Botrytis cinerea) 250-300 50-100 300 

Μία πξνιεπηηθή εθαξκνγή ζηα 
ζηάδηα BBCH14-19 κε ηελ εκθάληζε 
ησλ πξψησλ ζπκπησκάησλ ηεο 
αζζέλεηαο, (απφ ην 4ν κέρξη ην 9ν 
πξαγκαηηθφ θχιιν) 

1 εθαξκνγή 

Καιισπηζηηθά 
Σνπιίπα 

Γιαδίνινο 

Σεθξά ζήςε 
(Botrytis cinerea) 

250-300 50-100 300 

  

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 
* ηα κεινεηδή θαη ζηα ππξελφθαξπα, φηαλ απαηηείηαη φγθνο ςεθαζηηθνχ πγξνχ κεγαιχηεξνο απφ 100 ιίηξα/δεθ. ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε κηθξφηεξε 
ζπληζηψκελε δφζε αλά 100 ιηη. λεξφ. 
**Οη εθαξκνγέο είλαη πξνιεπηηθέο εθφζνλ νη ζπλζήθεο επλννχλ ηελ αλάπηπμε ησλ αζζελεηψλ. Να αθνινπζνχληαη νη ζπζηάζεηο ησλ Γεσξγηθψλ 
Πξνεηδνπνηήζεσλ ζηηο πεξηνρέο πνπ απηέο εθαξκφδνληαη. 
Δθαξκφζηε ηηο πςειφηεξεο  δφζεηο  φηαλ ε  πίεζε  πξνζβνιήο  είλαη  κεγαιχηεξε,  ηα  θπηά πην αλαπηπγκέλα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πξναλζηθψλ ςεθαζκψλ. 
 
ΝΑ ΜΖΝ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ Ω ΣΡΟΦΖ ΣΑ ΑΜΠΔΛΟΦΤΛΛΑ Δ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ THIANOSAN 80WG 

 



 

 

6. Σειεπηαία επέκβαζε πξηλ ηε ζπγθνκηδή ή πξηλ ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά φηαλ πξφθεηηαη γηα 

κεηαζπιιεθηηθέο ρξήζεηο: 

Καιιηέξγεηεο Υξφλνο Αζθάιεηαο 

Μειηά, Αριαδηά, Ακπέιη 35 εκέξεο 

Ρνδαθηληά, Βεξηθνθηά 42 εκέξεο 

Κεξαζηά, Γακαζθεληά 14 εκέξεο 

Φξάνπια 7 εκέξεο 

Μαξνχιη 

Καιχπηεηαη απφ ην ζηάδην 

ηειεπηαίαο επέκβαζεο – βιέπε 

«Σξφπνο θαη Υξφλνο 

εθαξκνγήο» 

 

 

7. Δηδηθέο ζπλζήθεο γεσξγηθέο, θπηνυγείαο ή πεξηβαληνιινγηθέο ππφ ηηο νπνίεο ην 

θπηνπξνζηαηεπηηθφ πξντφλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ή λα απνθιεηζηεί: 

 

 

 

8. Υξνληθφ δηάζηεκα αζθαιείαο κεηαμχ εθαξκνγήο θαη - 

α) ζπνξάο ή θχηεπζεο ηεο πξνζηαηεπφκελεο θαιιηέξγεηαο:  

 

β) ζπνξάο ή θχηεπζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ πνπ αθνινπζνχλ:  

 

γ) ηεο πξφζβαζεο ηνπ αλζξψπνπ ή ησλ δψσλ ζηελ θαιιηέξγεηα ζηελ νπνία έρεη εθαξκνζηεί ην 

θπηνπξνζηαηεπηηθφ πξντφλ:  

 

 

9. ηνηρεία θπηνηνμηθφηεηαο, επαηζζεζίαο πνηθηιηψλ θαη θάζε άιιεο παξελέξγεηαο ζηα θπηά ή ηα 

πξντφληα ηνπο: 

 

 

 

 

 

10. πλδπαζηηθφηεηα:   

 

Γιατείριζη ανθεκηικόηηηας: Ομάδα Σρόποσ Γράζης: M3 
 
 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

Γελ είλαη θπηνηνμηθφ, φηαλ εθαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ρξήζεο θαη ηελ Οξζή Γεσξγηθή 
Πξαθηηθή. 
ε πεξίπησζε πνπ έρεη πξνεγεζεί ςεθαζκφο κε ραιθνχρα ζθεπάζκαηα ε εθαξκνγή ηνπ πξέπεη 
λα γίλεηαη κεηά απφ 10 εκέξεο. 

 
 

--- 

 



 

11. ήκαλζε θπηνπξνζηαηεπηηθνχ πξντφληνο:  

 

 

12. Φξάζεηο θηλδχλνπ:  

 

 

 

 

 

 

13. Φξάζεηο αζθάιεηαο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Πξψηεο Βνήζεηεο - Αληίδνην: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υε – Δπηβιαβέο, Ν - Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ 
 
 

R22  Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο 
R43  Μπνξεί λα  πξνθαιέζεη  επαηζζεηνπνίεζε   ζε επαθή κε ην δέξκα  
R48/22 Δπηβιαβέο. Κίλδπλνο ζνβαξήο βιάβεο ηεο πγείαο χζηεξα απφ παξαηεηακέλε έθζεζε ζε 
πεξίπησζε θαηάπνζεο. 
R50/53 Πνιχ ηνμηθφ γηα ηνχο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξφληεο 
δπζκελείο επηπηψζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ. 
 
 

S1/2     Φπιάζζεηαη θιεηδσκέλν θαη καθξηά απφ παηδηά 
S13 Φπιάζζεηαη καθξηά απφ ηξφθηκα πνηά θαη δσνηξνθέο 

S20/21    Όηαλ   ην   ρξεζηκνπνηείηε   κελ   ηξψηε,   κελ   πίλεηε,   κελ θαπλίδεηε 
S24 Απνθεχγεηε ηελ επαθή κε ην δέξκα 
S36/37  Φνξάηε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία, θαη γάληηα 

S46 
ε πεξίπησζε θαηάπνζεο δεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή ζπκβνπιή 
θαη δείμηε απηφ ην δνρείν ή ηελ εηηθέηα 

S60 Σν πιηθφ θαη ν πεξηέθηεο ηνπ λα ζεσξεζνχλ θαηά ηε δηάζεζή ηνπο επηθίλδπλα απφβιεηα 

S61 
Απνθχγεηε ηελ ειεπζέξσζή ηνπ ζην πεξηβάιινλ. Αλαθεξζείηε ζε εηδηθέο νδεγίεο/δειηίν 
δεδνκέλνπ αζθαιείαο 

SP1 Με ξππαίλεηε ηα λεξά κε ην πξντφλ ή ηε ζπζθεπαζία ηνπ. 
SPe3 Γηα λα πξνζηαηέςεηε ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο λα αθήζεηε κηαλ αςέθαζηε δψλε 

πξνζηαζίαο 30 μέηρων απφ ηα επηθαλεηαθά χδαηα γηα ηηο δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο θαη 
20 μέηρων γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ακπειηνχ 
 

«Φνξάηε  θαηάιιειεο   κπφηεο  θαη   κάζθα   κε   θίιηξα θαηά  ηελ αλάκημε/θφξησζε ή ςεθαζκφ» 
«Οη εξγάηεο ζα πξέπεη λα θνξνχλ πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία θαη θαηάιιεια γάληηα εθφζνλ 
εηζέιζνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο κεηά ηνλ ςεθαζκφ» 
«Μελ θαηαλαιψλεηαη νηλνπλεπκαηψδε πνηά πξηλ θαη κεηά ηνλ ςεθαζκφ» 
 
 

 
 

ε πεξίπησζε θαηάπνζεο: Ξεπιχλεηε ην ζηφκα ακέζσο, πηείηε άθζνλν λεξφ, πξνθαιέζηε εκεηφ, 
εθφζνλ ν παζψλ έρεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ. Καιέζηε ακέζσο γηαηξφ θαη δείμηε ηνπ ηελ εηηθέηα. 
ε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα: Ξεπιχλεηε ηα κάηηα θαη θάησ απφ ηα βιέθαξα κε άθζνλν 
θαζαξφ λεξφ γηα αξθεηά ιεπηά. Δάλ παξαηεξεζεί εξεζηζκφο ζπκβνπιεπζείηε νθζαικίαηξν. 
ε πεξίπησζε επαθήο κε ην δέξκα: Αθαηξέζηε ηα ξνχρα θαη παπνχηζηα πνπ έρνπλ έξζεη ζε 
επαθή κε ην ςεθαζηηθφ πγξφ θαη πιχλεηε θαιά κε άθζνλν λεξφ θαη ζαπνχλη ηα κέξε ηνπ ζψκαηνο 
πνπ έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε ην ζθεχαζκα. Δάλ επηκέλεη ν δεξκαηηθφο εξεζηζκφο θαιέζηε γηαηξφ. 
ε πεξίπησζε εηζπλνήο: Να κεηαθέξεηε ηνλ παζφληα ζε θαιά αεξηδφκελν ρψξν λα ηνλ θξαηήζεηε 
ήξεκν. Δάλ ππάξρεη δπζθνιία ζηελ αλαπλνή ρνξεγήζηε νμπγφλν. Καιέζηε γηαηξφ. 
 
Γελ ππάξρεη εηδηθφ αληίδνην. Αθνινπζείζηε ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία.    
 
Σηλ. Πρώηων Βοηθειών: 1401 
 
 
 
 



 

Δ. σνθήκες αποθήκεσζης, τρονική ζηαθερόηηηα ηοσ θσηοπροζηαηεσηικού προϊόνηος: 

 

 

 

 

Σ. Οδηγίες για ηην αζθαλή απόζσρζη ηοσ θσηοπροζηαηεσηικού προϊόνηος και ηης 

ζσζκεσαζίας: 

 

 

 

 

 

Ε. Άλλες πληροθορίες / σποτρεώζεις: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηκεξνκελία:       07/06/2012    

 

                      

         (Αλδξνχια Γεσξγίνπ) 
                 Γηεπζχληξηα  
           Σκήκαηνο Γεσξγίαο 
 

       θξαγίδα 

 

 

Σν ζθεχαζκα παξακέλεη ζηαζεξφ γηα 2 ρξφληα ηνπιάρηζηνλ φηαλ απνζεθεχεηαη ζηελ αξρηθή 
απαξαβίαζηε ζπζθεπαζία ηνπ ζε ρψξν δξνζεξφ, μεξφ θαη θαιά αεξηδφκελν 

 
 

Σα πιηθά ζπζθεπαζίαο μεπιέλνληαη ππφ πίεζε ή γίλεηαη ηξηπιφ μέπιπκα. Σα λεξά ηνπ μεπιχκαηνο 
πξνζηίζεληαη ζην ςεθαζηηθφ δηάιπκα. ηε ζπλέρεηα, αθνχ νη άδεηεο ζπζθεπαζίεο θαηαζηξαθνχλ κε 
ζθίζηκν γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο κε πεξαηηέξσ ρξήζεο, ελαπνηίζεληαη ζε εηδηθά ζεκεία ζπιινγήο γηα 
αλαθχθισζε ή αλάθηεζε ελέξγεηαο.   

 
 
 

Η παξνχζα άδεηα κπνξεί λα αλαθιεζεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή δηαπηζησζεί παξάβαζε ησλ 
πξνλνηψλ ηνπ πεξί Φπηνπξνζηαηεπηηθψλ Πξντφλησλ ηνπ 2011. 

 
 
 


