
Παξάξηεκα 
 
 

Όξνη έγθξηζεο ηνπ ζθεπάζκαηνο  Fastac 10EC  κε αξηζκό εγγξαθήο  1925 . 
 

09 Δεθεκβξίνπ 2010 
 

Κάηνρνο εγγξαθήο:  BASF ΔΛΛΑΣ Α.Β.Δ.Δ         
 
 
Εκπνξηθό Όλνκα:  Fastac 10EC           
 
 
Μνξθή:  Γαιαθησκαηνπνηήζηκν πγξό (EC)       
 
 
Εγγπεκέλε ζύλζεζε:  a-cypermethrin 10% β/o         
       βνεζεηηθέο νπζίεο 88.61%  β/β                                            
 

 

 

Πεξηεθηηθόηεηα ηεο ηερληθά θαζαξήο δξαζηηθήο νπζίαο ζε θαζαξή δξαζηηθή νπζία:  
     a-cypermethrin 930 g/kg min.                         
 

 

Παξαζθεπαζηήο δξαζηηθήο νπζίαο:     BASF SE, Γεξκαλία      
 
 
Παξαζθεπαζηήο ζθεπάζκαηνο:       BASF SE, Γεξκαλία          
 
 
Εξγνζηάζην παξαζθεπήο ζθεπάζκαηνο:  BASF Agri-Production SAS, Γαιιία              
 
 
Δηαλνκέαο:    Agrolan Ltd         
 

Σηόρνο γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη: 

Ππξεζξηλνεηδέο εληνκνθηόλν, επαθήο θαη ζηνκάρνπ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε καζεηηθώλ θαη 

κπδεηηθώλ εληόκσλ. Γξα ζην λεπξηθό ζύζηεκα ησλ εληόκσλ, παξεκπνδίδνληαο ην θιείζηκν 

ησλ δηαύισλ Na+ ζηνπο λεπξάμνλεο ησλ λεπξηθώλ θπηηάξσλ. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα κηα 

ζπλερή λεπξνκπτθή κεηαθνξά κελπκάησλ, πνπ νδεγεί ζε ππεξδηέγεξζε, παξάιπζε θαη 

ζάλαην ησλ εληόκσλ.            

 

Τξόπνο εθαξκνγήο:  Ψεθαζκνί θαιύςεσο.          

 
Τξόπνο παξαζθεπήο ςεθαζηηθνύ δηαιύκαηνο: 
 Γεκίζηε ην ςεθαζηήξα κέρξη ηε κέζε κε λεξό θαη πξνζζέηνπκε αλαδεύνληαο ηελ 

ζπληζηώκελε δόζε ηνπ ζθεπάζκαηνο. Σπκπιεξώλνπκε κε ην ππόινηπν λεξό αλαδεύνληαο 

ζπλερώο.               



Φάζκα δξάζεο 

 

Καιιηέξγεηεο Ερζξόο 
Δόζε 
(θ.εθ. /  

100ι λεξό) 

Δόζε 
(θ.εθ. / 
δεθ.) 

Όγθνο ςεθ. 
πγξνύ / δεθ. 

Μέγηζηνο αξ. 
εθαξκνγώλ  

Τξόπνο / Χξόλνο 
εθαξκνγήο  

Χξόλνο 
αζθάιεηαο 

Ακπέιη 

Δπδεκίδα 
(Lobesia botrana) 

 
Κνρπιίδα 

(Eupoecilia ambiguella) 
 

Ππξαιίδα 
(Sparganothis pilleriana)) 

15 15 100 
Μέρξη 2 

εθαξκνγέο κε 
κεζνδηάζηεκα 
10-14 εκέξεο 

εθόζνλ 
απαηηείηαη 

Ψεθαζκνί θαιύςεσο κε 
ηελ εκθάληζε ησλ 

πξνζβνιώλ 
7 εκέξεο 

Τνκάηα 
(ππαίζξνπ) 

Αιεπξώδεηο 
(Bemisia tabaci) 

15 15 100 
Ψεθαζκνί θαιύςεσο κε 

ηελ εκθάληζε ησλ 
πξνζβνιώλ θαη κόλν 

όηαλ ην θπηό είλαη κέρξη 
ύςνο 50 εθ. 

7 εκέξεο 

Παηάηα 
Γνξπθόξνο 

(Leptinotarsa decemlineata) 
18,75 15 80 14 εκέξεο 

Διαηνθξάκβε 
Κνιεόπηεξα 

(Psylliodes chrysocephalla, 
Meligethes aeneus) 

33,3 10 30 
1 εθαξκνγή 

Μεζνδηάζηεκα 
10-14 εκέξεο γηα 
ςεθαζκό κε άιιν 

εληνκνθηόλν 
εθόζνλ απαηηείηαη 

Ψεθαζκνί 
θαιύςεσο κε ηελ 

εκθάληζε ησλ 
πξνζβνιώλ 

 

49 εκέξεο 

Αξαβόζηηνο 
Ππξαιίδα 

(Ostrinia nubilalis) 
60 30 50 14 εκέξεο 

Σηηάξη 
Αθίδεο 

(Sitobion avenae, 
Rhopalosiphum padi) 

30 15 50 

Μέρξη 2 εθαξκνγέο 
κε κεζνδηάζηεκα 

10-14 εκέξεο 
εθόζνλ απαηηείηαη 

42 εκέξεο 

 

Παξαηεξήζεηο : Δελ επηηξέπεηαη ε ζπγθνκηδή ακπειόθπιισλ πνπ πξνέξρνληαη από ακπειώλεο ζηνπο νπνίνπο έρεη γίλεη ρξήζε 
ηνπ θπηνπξνζηαηεπηηθνύ πξντόληνο FASTAC 10 EC. 
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Φπηνηνμηθόηεηα:  Γελ είλαη θπηνηνμηθό ζηηο ζπληζηώκελεο ρξήζεηο θαη δόζεηο εθαξκνγήο.                                                                 

 

Δηαρείξηζε αλζεθηηθόηεηαο: Οκάδα Τξόπνπ Γξάζεο: 3A     

1.  Χξήζε θαιιηεξγεηηθώλ ηερληθώλ θαη θπζηθώλ θαη βηνινγηθώλ κεζόδσλ ώζηε λα 
πεξηνξίδεηαη ν πιεζπζκόο ησλ εληόκσλ θαη λα κεηώλεηαη ν αξηζκόο ησλ εθαξκνγώλ ζηηο 
απνιύησο απαξαίηεηεο γηα απνηειεζκαηηθό έιεγρν. 
2. Δθαξκνγέο, κόλν όηαλ είλαη απαξαίηεην, κε βάζε ηα πηζαλά πθηζηάκελα όξηα νηθνλνκηθήο 
δεκηάο θαη κε ηξόπν ώζηε λα κεηώλεηαη ν θίλδπλνο γηα ηα σθέιηκα αξζξόπνδα. 
3. Τν ζθεύαζκα ζα πξέπεη λα εθαξκόδεηαη ζηηο πξνηεηλόκελεο δόζεηο θαη κε ηξόπν ώζηε λα 
εμαζθαιίδεηαη θαιή θαη νκνηόκνξθε θάιπςε ηεο θπιιηθήο επηθάλεηαο κε ην ςεθαζηηθό 
δηάιπκα. 
4. Να απνθεύγνληαη νη δηαδνρηθέο εθαξκνγέο ηνπ. Τν ζθεύαζκα λα εθαξκόδεηαη ζε ελαιιαγή 
κε εληνκνθηόλα από άιιε νκάδα κε δηαθνξεηηθό ηξόπν δξάζεο από ηα ππξεζξηλνεηδή. 
5. Να δηελεξγείηαη ζπζηεκαηηθόο έιεγρνο ησλ πιεζπζκώλ ησλ ερζξώλ/ζηόρσλ ώζηε λα 
εληνπηζζεί έγθαηξα ελδερόκελε αλάπηπμε αλζεθηηθόηεηαο. Δάλ δηαπηζησζνύλ πεξηπηώζεηο 
κεησκέλεο απνηειεζκαηηθόηεηαο, νη εθαξκνγέο πνπ αθνινπζνύλ ζα πξέπεη λα γίλνληαη κε 
ζθεπάζκαηα δηαθνξεηηθήο νκάδαο. 
 

Σήκαλζε ηνμηθόηεηαο: Xn-Δπηβιαβέο , Ν-Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ      
 
 
Φξάζεηο θηλδύλνπ: 
 
R10   Δύθιεθην          

R20/22  Δπηβιαβέο όηαλ εηζπλέεηαη θαη ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο     

R37/38  Δξεζίδεη ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα θαη ην δέξκα       

R41  Κίλδπλνο ζνβαξώλ νθζαικηθώλ βιαβώλ        

R43  Μπνξεί λα πξνθαιέζεη επαηζζεηνπνίεζε ζε επαθή κε ην δέξκα    

R48/22  Δπηβιαβέο: θίλδπλνο ζνβαξήο βιάβεο ηεο πγείαο ύζηεξα από παξαηεηακέλε έθζεζε 

     ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο          

R65  Δπηβιαβέο: κπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβε ζηνπο πλεύκνλεο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο 

R50/53 Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξόληεο 

  δπζκελείο επηπηώζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ                        

 

 

Φξάζεηο αζθάιεηαο 
 

  S1/2 Φπιάμηε ην θιεηδσκέλν θαη καθξηά από παηδηά       

  S13 Φπιάμηε ην καθξηά από ηξόθηκα, πνηά θαη δσνηξνθέο      

  S20/21 Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε κελ ηξώηε, κελ πίλεηε ή θαπλίδεηε     

  S24/25 Απνθεύγεηε ηελ επαθή κε ην δέξκα θαη ηα κάηηα       

  S37/39   Να θνξάηε θαηάιιεια γάληηα θαη ζπζθεπή πξνζηαζίαο καηηώλ / πξνζώπνπ    

  SY9        Να κελ ρξεζηκνπνηείηαη παξνπζία εγθύσλ γπλαηθώλ         

  SP1       Μελ ξππαίλεηε ην λεξό κε ην ζθεύαζκα ή ηε ζπζθεπαζία ηνπ        
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 S60/61 Τν πιηθό θαη ν πεξηέθηεο ηνπ λα ζεσξεζνύλ θαηά ηε δηάζεζή ηνπο, επηθίλδπλα  

  απόβιεηα. Απνθύγεηε ηελ ειεπζέξσζή ηνπ ζην πεξηβάιινλ. Αλαθεξζείηε ζε   

 εηδηθέο νδεγίεο / δειηίν δεδνκέλσλ αζθάιεηαο       

 

SPe3 Γηα λα πξνζηαηέςεηε ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο λα αθήζεηε κηαλ αςέθαζηε δώλε 

πξνζηαζίαο 30 κέηξσλ από ηα επηθαλεηαθά ύδαηα γηα ηελ θαιιηέξγεηα ακπειηνύ θαη 20 

κέηξσλ γηα ηηο ινηπέο θαιιηέξγεηεο                        

SPe3 Γηα λα πξνζηαηέςεηε κε ζηνρεπόκελα αξζξόπνδα λα αθήζεηε κηαλ αςέθαζηε δώλε 

πξνζηαζίαο 10 κέηξσλ από ηελ κε γεσξγηθή γε γηα ηελ θαιιηέξγεηα ακπειηνύ θαη 5 κέηξσλ 

γηα ηηο ινηπέο θαιιηέξγεηεο         

 

Spe8 Δπηθίλδπλν γηα ηηο κέιηζζεο. Γηα λα πξνζηαηέςεηε ηηο κέιηζζεο θαη άιια έληνκα 

επηθνλίαζεο κελ ρξεζηκνπνηείηε ην πξντόλ ζε θαιιηέξγεηεο θαηά ηελ αλζνθνξία ή θαηά ηελ 

πεξίνδν αλζνθνξίαο δηδαλίσλ Απνκαθξύλεηε ή/θαη θαηαζηξέςηε ηα δηδάληα πξηλ ηελ 

αλζνθνξία ηνπο. Μελ ρξεζηκνπνηείηε ην πξντόλ θαηά ηελ πεξίνδν πνπ νη κέιηζζεο ζπιιέγνπλ 

 

Μεηά ηελ εθαξκνγή νη κέιηζζεο πξέπεη λα παξακέλνπλ ζηηο θπςέιεο ηνπο γηα κηα κέξα 

εμαζθαιίδνληαο ηξνθή θαη λεξό εληόο ηεο θπςέιεο ή λα απνκαθξπλζνύλ νη θπςέιεο  

 

Πνιύ ηνμηθό ζε βνκβίλνπο θαη ζε σθέιηκα έληνκα θαη αθάξεα      

 

Γηα ηελ απνθπγή θηλδύλσλ ζηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ λα ζπκκνξθώλεζηε κε ηηο 

νδεγίεο ρξήζεηο         

 

 Πξώηεο βνήζεηεο – Αληίδνην 

Γεληθά:   Σε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αλ αηζζαλζείηε αδηαζεζία, δεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή 

ζπκβνπιή, δείμηε ηελ εηηθέηα όπνπ είλαη δπλαηόλ        

Σε πεξίπησζε επαθήο κε ην δέξκα αθαηξέζηε ακέζσο ην ξνπρηζκό θαη πιπζείηε κε άθζνλν 

λεξό θαη ζαπνύλη. Δάλ παξακείλεη ν εξεζηζκόο δεηείζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή.    

Σε πεξίπησζε εηζπλνήο: Απνκαθξύλεηε ηνλ παζόληα ζηνλ θαζαξό αέξα. Κξαηήζηε ηνλ 

παζόληα δεζηό θαη ζε εξεκία. Καιέζηε ακέζσο γηαηξό ή ην θέληξν δειεηεξηάζεσλ.    

Σε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα πιπζείηε ακέζσο κε άθζνλν λεξό θξαηώληαο ηα βιέθαξα 

αλνηθηά. Σπκβνπιεπηείηε νθζαικίαηξν.          

Σε πεξίπησζε θαηάπνζεο δεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή ζπκβνπιή θαη δείμηε απηό ην δνρείν ή ηελ 

εηηθέηα. Μελ πξνθαιέζεηε εκεηό.            

 

Γελ ππάξρεη εηδηθό αληίδνην. Αθνινπζείζηε ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία.    
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Τει. Κέληξνπ δειεηεξηάζεσλ: 1401 
 

 

Οδεγίεο γηα ηελ αζθαιή απόζπξζε ηεο ζπζθεπαζίαο 
  
Οη άδεηεο ζπζθεπαζίεο μεπιέλνληαη ππό πίεζε ή γίλεηαη ηξηπιό μέπιπκα. Τα λεξά ηνπ 

μεπιύκαηνο πξνζηίζεληαη ζην ςεθαζηηθό δηάιπκα. Σηε ζπλέρεηα, αθνύ νη άδεηεο ζπζθεπαζίεο 

ηξππεζνύλ, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο κε πεξαηηέξσ ρξήζεο, ελαπνηίζεληαη ζε εηδηθά ζεκεία 

ζπιινγήο.          
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