
Παξάξηεκα 
 

Όξνη έγθξηζεο ηνπ ζθεπάζκαηνο  Antracol 70WP κε αξηζκό εγγξαθήο  24 . 
 

 07 Σεπηεκβξίνπ 2011 
 

 

Κάηνρνο εγγξαθήο:  Bayer CropScience AG        
 
 
Εκπνξηθό Όλνκα:  Antracol 70WP         
 
 
Μνξθή:  Βξέμηκε ζθόλε (WP)                               
  
 

Εγγπεκέλε ζύλζεζε:  propineb 70% β/β         

                      βνεζεηηθέο νπζίεο 23,08%  β/ β       
 

 

Πεξηεθηηθόηεηα ηεο ηερληθά θαζαξήο δξαζηηθήο νπζίαο ζε θαζαξή δξαζηηθή νπζία:   
                                 propineb 800g/kg min              
 
 
Παξαζθεπαζηήο δξαζηηθήο νπζίαο:     Bayer CropScience AG, Γεξκαλία    
 
 
Εξγνζηάζην παξαζθεπήο δξαζηηθήο νπζίαο: Bayer CropScience AG, Γεξκαλία   
  
 
Παξαζθεπαζηήο ζθεπάζκαηνο Bayer CropScience AG, Γεξκαλία     

 
 

Δηαλνκέαο:      Κώζηαο Φξηζηνδνύινπ Ληδ        
 
 
Σηόρνο γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη: 

To ANTRACOL 70 WP είλαη έλα επξέσο θάζκαηνο κπθεηνθηνλν επαθήο κε πξνζηαηεπηηθή 
δξάζε. Η δξαζηηθή νπζία propineb αλήθεη ζηελ νκάδα ησλ δηζεηνθαξβακηδηθώλ 
κπθεηνθηόλσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα κνλναιθπινδηζεηνθαξβακηδηθά. Γξα ζε πεξηζζόηεξεο 
από κηα ζέζεηο ζην ππνθπηηαξηθό επίπεδν ησλ κπθήησλ       
 
Τξόπνο εθαξκνγήο:  Χεθαζκνί θαιύςεσο ηεο θπιιηθήο επηθάλεηαο     
 
 
Τξόπνο παξαζθεπήο ςεθαζηηθνύ δηαιύκαηνο: 
  Γεκίζηε ην ςεθαζηήξα κε ηε κηζή πνζόηεηα ηνπ απαηηνύκελνπ λεξνύ. Πξνζζέζηε ηε 

ζπληζηώκελε δόζε ηνπ ζθεπάζκαηνο ππό ζπλερή αλάδεπζε. Σπκπιεξώζηε κε ην ππόινηπν 

λεξό θαη ζπλερίζηε ηελ αλάδεπζε θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ςεθαζκνύ. Τν ςεθαζηηθό πγξό ζα 

πξέπεη λα εθαξκόδεηαη ακέζσο κεηά ηελ παξαζθεπή ηνπ.      



Φάζκα δξάζεο 
 

Καιιηέξγεηεο Σηόρνο 
Δόζε 

(γξ. ζθεπάζκ./ 
δεθ.) 

Δόζε 
(γξ. ζθεπάζκ. / 100 
ιίηξα ςεθ. πγξνύ) 

Όγθνο ςεθ. 
πγξνύ 

(ιίηξα / δεθ.) 

Τξόπνο θαη 
ρξόλνο εθαξκνγήο 

Μέγηζηνο αξ. 
εθαξκνγώλ / 

θαιιηεξγ. πεξίνδν 

Μειηά 

Φνπδηθιάδην 
(Venturia 

inaequalis) 
(Venturia pyrina 

120-225 150 80-150 

Πξνιεπηηθά 2 
ςεθαζκνί: έλαο πξηλ 
από ηελ άλζεζε θαη 
έλαο κεηά από ηελ 

άλζεζε 

Μέρξη 3 εθαξκνγέο κε 
κεζνδηάζηεκα  
7-21 εκέξεο 

Ακπέιη 
(επηηξαπέδηεο θαη 

νηλνπνηήζηκεο 
πνηθηιίεο) 

Πεξνλόζπνξνο 
(Plasmopara 

viticola) 
120-200 200 60-100 

Πξνιεπηηθά δύν 
ςεθαζκνί θπιιώκαηνο 
πξηλ θαη δύν κεηά ηελ 

άλζεζε.* 

Μέρξη 4 εθαξκνγέο 
κε κεζνδηάζηεκα  

7-14 εκέξεο 

Τνκάηα 
(Υπαίζξνπ  

+ 
ζεξκνθεπίνπ) 

Πεξνλόζπνξνο 
(Phytophthora 

infestans) 
Αιηεξλαξίσζε 

(Alternaria solani) 
Κιαδνζπνξίσζε 

(Cladosporium spp.) 

120-250  

(Υ) 

200-250 

 
60-100 

 Πξνιεπηηθνί 
ςεθαζκνί 

θπιιώκαηνο 

Μέρξη 4 εθαξκνγέο 
κε κεζνδηάζηεκα 7 

εκέξεο 120-300 

(Θ) 
60-120 

Αγγνύξη 
(Θεξκνθεπίνπ) 

Πεξνλόζπνξνο 
(Pseudoperonospora 

cubensis) 
200-250 200-250 100-120*** 

Πξνιεπηηθνί 
ςεθαζκνί 

θπιιώκαηνο 

Μέρξη 4 εθαξκνγέο 
κε κεζνδηάζηεκα 7 

εκέξεο 

Παηάηα 

Πεξνλόζπνξνο 
(Phytophthora 

infestans) 
Αιηεξλαξίσζε 

(Alternaria solani) 

200-250 - 50-100 
Πξνιεπηηθνί 
Χεθαζκνί 

θπιιώκαηνο 

Μέρξη 4 εθαξκνγέο 
κε κεζνδηάζηεκα 14 

εκέξεο 

Πεπόλη 
Καξπνύδη 

Πεξνλόζπνξνο 
(Pseudoperonospora 

cubensis) 
200-250 200-250 100 

Πξνιεπηηθνί 
ςεθαζκνί 

θπιιώκαηνο 

Μέρξη 4 εθαξκνγέο κε 
κεζνδηάζηεκα  

10 εκέξεο 

Καπλόο 
Πεξνλόζπνξνο 
(Peronospora 

tabacina) 
200 

200 
 

100 (ζπνξείν) 
Πξνιεπηηθά δύν 

ςεθαζκνί θπιιώκαηνο 
ζηα ζπνξεία 

Μέρξη 2 εθαξκνγέο 
κε κεζνδηάζηεκα 7 

εκέξεο. 

80-240  
(κεηά ηε 

κεηαθύηεπζε) 

Πξνιεπηηθά δύν 
ςεθαζκνί θπιιώκαηνο 
κεηά ηε κεηαθύηεπζε 

+2 εθαξκνγέο κε 
κεζνδηάζηεκα 7 

εκέξεο. 

Καιισπηζηηθά 

Πεξνλόζπνξνο 
(Peronospora spp.) 

Σθσξίαζε 
(Uromyces spp.) 

200 200 100 
Πξνιεπηηθνί 

ςεθαζκνί 
θπιιώκαηνο 

- 
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Παξαηεξήζεηο  
* Σην ακπέιη ην δηάζηεκα κεηαμύ ηνπ ηειεπηαίνπ ςεθαζκνύ πξηλ ηελ άλζεζε θαη ηνπ 
πξώηνπ κεηά ηελ άλζεζε λα είλαη 30 εκέξεο 
**Οη  εθαξκνγέο  είλαη  πξνιεπηηθέο  εθόζνλ  νη  ζπλζήθεο  επλννύλ  ηελ αλάπηπμε ησλ 
αζζελεηώλ. Να αθνινπζνύληαη νη ζπζηάζεηο ησλ Γεσξγηθώλ Πξνεηδνπνηήζεσλ ζηηο 
πεξηνρέο πνπ απηέο εθαξκόδνληαη.  
*** Σην αγγνύξη ν κέγηζηνο όγθνο λεξνύ ζην ζηξέκκα λα εθαξκόδεηαη κε ηε κηθξόηεξε 
δόζε 200γξ/100 ιηη. λεξό, ώζηε λα κελ μεπεξληέηαη ε κέγηζηε δόζε 250 γξ/δεθ.      
 
-Σε πεξίπησζε εθαξκνγήο κε ηξαθηέξ ζε ρακειέο θαιιηέξγεηεο ε δόζε δελ πξέπεη λα 
ππεξβαίλεη ηα 250 γξ. ζθεπάζκαηνο ζην δεθάξην. 
  
- Γελ επηηξέπεηαη ε ζπγθνκηδή ακπειόθπιισλ από ακπέιηα ζηα νπνία έρεη γίλεη εθαξκνγή 
ηνπ θπηνπξνζηαηεπηηθνύ πξντόληνο. 

 
- Η εθαξκνγή ηνπ ζθεπάζκαηνο ANTARCOL 70 WP δελ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζηηο 
πξνηεηλόκελεο θαιιηέξγεηεο θάησ από επαίζζεηεο ζπλζήθεο (δειαδή ζε ακκώδε εδάθε 
θαη ζε πεξηνρέο κε πςειή βξνρόπησζε). 
 
 
Χξόλνο Αζθάιεηαο: 
 

Καιιηέξγεηα Ηκέξεο 

Μειηά  — 
Ακπέιη 60 εκέξεο 
Τνκάηα (Υ)  
Παηάηα  

14 εκέξεο 

Τνκάηα (Θ) 28 εκέξεο 
Αγγνύξη(Θ) 3 εκέξεο 
Πεπόλη 
Καξπνύδη  

7 εκέξεο 

Καπλόο 7 εκέξεο 
Καιισπηζηηθά — 

 

Δηαρείξηζε αλζεθηηθόηεηαο: Οκάδα Τξόπνπ Δξάζεο: M3      

 
 

Φπηνηνμηθόηεηα:  Να  κελ  εθαξκόδεηαη θαηά ηηο πνιύ  ζεξκέο  ώξεο ηεο εκέξαο   

 

Σήκαλζε ηνμηθόηεηαο: Xn- Δπηβιαβέο Ν-Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ     

 

Φξάζεηο θηλδύλνπ: 

R20   Δπηβιαβέο όηαλ εηζπλέεηαη          

R48/20/22 Δπηβιαβέο: θίλδπλνο ζνβαξήο βιάβεο ηεο πγείαο ύζηεξα από παξαηεηακέλε 

έθζεζε όηαλ εηζπλέεηαη θαη ζε πεξίπησζε θαηαπόζεσο      

R43   Μπνξεί λα πξνθαιέζεη επαηζζεηνπνίεζε ζε επαθή κε ην δέξκα    

R50/53 Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη   

καθξνρξόληεο δπζκελείο επηπηώζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ.       
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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 Απνθύγεηε επαθή κε ην δέξκα          

"Φνξάηε γάληηα, νιόζσκε θόξκα, κάζθα θαη πξνζσπίδα θαηά ηελ αλάκημε/θόξησζε ή 

ςεθαζκό".          

«Οη εξγάηεο ζα πξέπεη λα θνξνύλ πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία θαη   θαηάιιεια   γάληηα 

εθόζνλ   εηζέιζνπλ   ζην   πεδίν εθαξκνγήο κεηά ηνλ ςεθαζκό»     

«Να απνθεύγεηε ηελ θαηαλάισζε αιθνόι πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή»    

«Οη εξγάηεο πξέπεη λα θνξνύλ πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία θαη γάληηα εθόζνλ εηζέιζνπλ 

ζην πεδίν εθαξκνγήο κεηά ηνλ ςεθαζκό»         

 

S 60 Τν πιηθό θαη ν πεξηέθηεο ηνπ λα ζεσξεζνύλ θαηά ηε δηάζεζή ηνπο σο επηθίλδπλα            

 απόβιεηα          

S61Απνθεύγεηε ηελ ειεπζέξσζή ηνπ ζην πεξηβάιινλ. Αλαθεξζείηε ζε εηδηθέο νδεγίεο /   

 δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο.          

SP1   Με ξππαίλεηε ηα λεξά κε ην πξντόλ ή ηε ζπζθεπαζία ηνπ     

SPe3 Γηα λα πξνζηαηέςεηε ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, λα αθήζεηε κηα αςέθαζηε   

 δώλε πξνζηαζίαο 20 κέηξσλ γηα ηηο δελδξώδεηο θαιιηέξγεηεο θαη 10 κέηξσλ γηα ηηο 

ππόινηπεο θαιιηέξγεηεο, από ηα επηθαλεηαθά ύδαηα        

 

«Γηα λα απνθύγεηε θηλδύλνπο γηα ηελ αλζξώπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ, αθνινπζήζηε 
ηηο νδεγίεο ρξήζεο.» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antracol 70WP 



Πξώηεο βνήζεηεο – Αληίδνην 

Απνκαθξύλεηε ηνλ αζζελή από ηελ επηθίλδπλε πεξηνρή. Απνκαθξύλεηε ηα εκπνηηζκέλα 

από ην ςεθαζηηθό πγξό ξνύρα. Δάλ ππάξρεη θίλδπλνο λα ράζεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ 

κεηαθηλήζηε ηνλ ζε ζηαζεξή πιεπξηθή ζέζε        

Σε πεξίπησζε επαθήο κε ην δέξκα: Αθαηξέζηε ηα εκπνηηζκέλα κε ην ςεθαζηηθό πγξό 

ξνύρα ακέζσο θαη  πιύλεηε  θαιά  ηα  πξνζβεβιεκέλα  κέξε   ηνπ ζώκαηνο κε λεξό θαη 

ζαπνύλη. Δάλ ν εξεζηζκόο παξακέλεη δεηείζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή.     

Σε πεξίπησζε εηζπλνήο: θξαηήζηε ηνλ αζζελή ήξεκν θαη κεηαθέξεηέ ηνλ ζηνλ θαζαξό 

αέξα. Καιέζηε ακέζσο γηαηξό          

Σε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα: πιύλεηε ακέζσο ηα πξνζβεβιεκέλα κάηηα κε άθζνλν 

λεξό θξαηώληαο αλνηθηά ηα βιέθαξα. Σπκβνπιεπηείηε νθζαικίαηξν.      

Σε πεξίπησζε θαηάπνζεο: Μελ πξνθαιείηε εκεηό. Ξεπιύλεηε  ην  ζηόκα  κε  λεξό.  

Καιέζηε  ακέζσο γηαηξό θαη δείμηε ηε ζπζθεπαζία (ζαθνύια)      

Γελ ππάξρεη εηδηθό αληίδνην. Αθνινπζείζηε ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία.    

 

Πληροφορίες για το γιατρό: Σσμπηωμαηική    θεραπεία: Πλύζη ζηομάτοσ και ζηη 

ζσνέτεια    τορήγηζη άνθρακα και θειικού ναηρίοσ. Τασηότρονη έκθεζη ζηο οινόπνεσμα 

θα πρέπει να αποθεύγεηαι γιαηί ηο propineb έτει δράζη διζοσλθιράνης    

 
Τει. Κέληξνπ δειεηεξηάζεσλ: 1401 
 

 

Οδεγίεο γηα ηελ αζθαιή απόζπξζε ηεο ζπζθεπαζίαο 
  
Οη ζπζθεπαζίεο μεπιέλνληαη ππό πίεζε ή γίλεηαη ηξηπιό μέπιπκα (ηα λεξά ηνπ 

μεπιύκαηνο ηα ξίρλνπκε πίζσ ζην ςεθαζηήξα) θαη ζηε ζπλέρεηα αθνύ θαηαζηξαθνύλ 

πξνεγνπκέλσο κε ηξύπεκα ή ζθίζηκν, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο κε πεξαηηέξσ ρξήζεο, 

ελαπνηίζεληαη ζε εηδηθά ζεκεία ζπιινγήο γηα δηαρείξηζε σο επηθίλδπλα απόβιεηα.   

 
 
 
Αλάθιεζε ηεο έγθξηζεο 
 
 Η έγθξηζε κπνξεί λα αλαθιεζεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή δηαπηζησζεί παξάβαζε ησλ 

πξνλνηώλ ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, ιακβαλνκέλσλ ππόςε θαη ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ 

πξνθύπηνπλ γηα ηνλ θάηνρν εγγξαθήο από ηνπο όξνπο θαηαρώξηζεο ηεο δξαζηηθήο 

νπζίαο ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ πεξί Γεσξγηθώλ Φαξκάθσλ Νόκνπ ηνπ 1993 θαη 2004.   
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