
Παξάξηεκα 
 
 

Όξνη έγθξηζεο ηνπ ζθεπάζκαηνο  Signum   κε αξηζκό εγγξαθήο  2424   . 
 

01 Ινπιίνπ 2008  
 

 

 

Κάηνρνο εγγξαθήο:  BASF Agro Hellas A.B.E.E.      
 
 
Εκπνξηθό Όλνκα:  Signum         
 
 
Μνξθή:  Βξέμηκνη θόθθνη (WG)       
 
 
Εγγπεκέλε ζύλζεζε:  boscalid 26,7% β/β  +  pyraclostrobin  6,7% β/β    

 

    βνεζεηηθέο νπζίεο 65,3% β/β      

 

 

Πεξηεθηηθόηεηα ηεο ηερληθά θαζαξήο δξαζηηθήο νπζίαο ζε θαζαξή δξαζηηθή 
νπζία:     boscalid 96% w/w min., pyraclostrobin 97,5% w/w min.  
 

 
Παξαζθεπαζηήο δξαζηηθώο νπζηώλ:  BASF Actiengesellschaft      
 
 
Παξαζθεπαζηήο ζθεπάζκαηνο:  BASF Actiengesellschaft     
 
 
Δηαλνκέαο:   VETAGRICA LTD        
 
 
Σηόρνο γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη: 

  Μπθεηνθηόλν κε πξνζηαηεπηηθή θαη ζεξαπεπηηθή δξάζε ελαληίνλ ηεο ζηάρηεο, 

κνλίιηαο, βνηξύηε, αιηεξλάξηαο θιπ. Παξεκπνδίδεη ηε βιάζηεζε ησλ ζπνξίσλ, ηελ 

αλάπηπμε ηνπ κπθειίνπ θαη ηε ζπνξηνγέλεζε.         

 
 
Τξόπνο εθαξκνγήο:  Ψεθαζκόο θαιύςεσο ηεο επηθάλεηαο κέρξη απνξξνήο   
 
 
Τξόπνο παξαζθεπήο ςεθαζηηθνύ δηαιύκαηνο: 
  Γεκίζηε ην ςεθαζηήξα κε ηε κηζή πνζόηεηα ηνπ απαηηνύκελνπ λεξνύ. Πξνζζέζηε ηε 
ζπληζηώκελε δόζε ηνπ ζθεπάζκαηνο ππό ζπλερή αλάδεπζε. Πξνζζέζηε ην ππόινηπν 
λεξό θαη ζπλερίζηε ηελ αλάδεπζε ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ςεθαζκνύ.     
 
 
 



 
Φάζκα δξάζεο 
 
 

Καλλιέργειες Ασθένειες Δόση** 

(κ.εκ/100 λ 

νερό) 

Μέγιστος 

αριθμός 

ευαρμογών 

Τρόπος και χρόνος 

ευαρμογής 

 *** 

Χρόνος 

ασυάλειας 

Κεπαζιά 
Μονιλία /  

Monilia laxa 
60-75 

3 

 

μεζοδιαζηήμαηα 

7-10 ημεπών 

Από ηην έναπξη ηηρ άνθηζηρ 

μέσπι ηην πηώζη ηων πεηάλων. 
7 ημέπερ 

Φπάοςλα (Θ)* 

Βοηπύηηρ /  

Botrytis cinerea 
135-150 3 

 

μεζοδιαζηήμαηα 

5-7 ημεπών 

Από ηην έναπξη ηηρ άνθηζηρ 

έωρ ηην ωπίμανζη ηων καππών 
3 ημέπερ 

Ωίδιο (ζηάσηη) / 

Sphaerotheca 

macularis 

75-100 

Τομάηα* 

Πιπεπιά* 

Βοηπύηηρ /  

Botrytis cinerea 

100-150 

3 

 

μεζοδιαζηήμαηα 

7-10 ημεπών 

Από ηην έναπξη ηηρ άνθηζηρ 

έωρ ηην ωπίμανζη ηων καππών 

3 ημέπερ 
Ωίδιο (ζηάσηη) / 

Leveilulla taurica 

Μεηά ηη μεηαθύηεςζη με ηην 

εμθάνιζη ηων ππώηων 

ζςμπηωμάηων 

Μαπούλι* 

Βοηπύηηρ /  

Botrytis cinerea 

 

Σκληπωηίνια / 

Sclerotinia sclerotiorum 

120-150 

2 

 

μεζοδιαζηήμαηα 

7-10 ημεπών 

Σηην πεπίοδο ηηρ ένηονηρ 

ανάπηςξηρ ηηρ καλλιέπγειαρ. 
14 ημέπερ 

Καπόηο* 

Ωίδιο (ζηάσηη) / 

Erysiphe heraclei 
100 

2 

 

μεζοδιαζηήμαηα 

10-14 ημεπών 

Καηά ηην ανάπηςξη ηος πιζικού 

ζςζηήμαηορ 
14 ημέπερ 

Αληεπνάπια / 

Alternaria dauci 
75 

 
Παξαηεξήζεηο: 
* Όηαλ είλαη παξόληα θαη ηα δπν παζνγόλα λα ρξεζηκνπνηείηαη ε κεγαιύηεξε δόζε. 
**  Οη ςειόηεξεο δόζεηο λα ρξεζηκνπνηνύληαη  ζε κεγάιε έληαζε πξνζβνιήο. 
***  Οη εθαξκνγέο πξέπεη λα γίλνληαη πξνιεπηηθά θαη όηαλ νη ζπλζήθεο είλαη επλντθέο γηα  
 ηελ αλάπηπμε ησλ αζζελεηώλ. 

 
Γηα λα πξνζηαηέςεηε ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο, λα αθήζεηε κηα αςέθαζηε 
δώλε πξνζηαζίαο 5 κέηξσλ από ζώκαηα επηθαλεηαθώλ πδάησλ  
 

 

Φπηνηνμηθόηεηα:    Γελ είλαη θπηνηνμηθό ζηηο ζπληζηώκελεο θαιιηέξγεηεο θαη     

 δόζεηο εθαξκνγήο 

 

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

 
 
Φξάζεηο θηλδύλνπ: 

  R22 Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο       

  R51/53 Τνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη   

  καθξνρξόληεο δπζκελείο επηπηώζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ    

Signum 



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   Απνθεύγεηαη ηελ επαθή κε ην δέξκα       

  S37   Να θνξάηε θαηάιιεια γάληηα         

  S46 Σε πεξίπησζε θαηάπνζεο, δεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή ζπκβνπιή θαη δείμηε απηό  

 ην δνρείν ή ηελ εηηθέηα.         

  S61 Απνθεύγεηε ηελ ειεπζέξσζή ηνπ ζην πεξηβάιινλ. Αλαθεξζείηε ζε εηδηθέο   

  νδεγίεο / δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο.        

SP 1:  Μελ ξππαίλεηε ηα λεξά κε ην πξντόλ ή ηε ζπζθεπαζία ηνπ.     

 

 

Πξώηεο βνήζεηεο – Αληίδνην 

Απνθεύγεηε ηελ επαθή κε ηα κάηηα, ην δέξκα θαη ηα ξνύρα. Δάλ παξνπζηαζηνύλ 

πξνβιήκαηα δεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή. Γείμηε ηε ζπζθεπαζία/εηηθέηα ζην γηαηξό. 

Σε πεξίπησζε εηζπλνήο θξαηήζηε ηνλ αζζελή ήξεκν θαη κεηαθέξεηέ ηνλ ζηνλ 

θαζαξό αέξα. Εεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή.         

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

ακέζσο κε άθζνλν λεξό θαη ζαπνύλη. Δάλ εκθαληζηεί εξεζηζκόο, δεηήζηε ηαηξηθή 

ζπκβνπιή. Πιύλεηε ηα ιεξσκέλα ξνύρα πξηλ ηα μαλαρξεζηκνπνηήζεηε. 

Σε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα πιπζείηε ακέζσο κε άθζνλν λεξό γηα 

ηνπιάρηζηνλ 5 ιεπηά θαη ζπκβνπιεπηείηε  νθζαικίαηξν       

Σε πεξίπησζε θαηάπνζεο μεπιύλεηε ακέζσο ην ζηόκα, πηείηε άθζνλν λεξό θαη 

δεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή. Mελ πξνθαιείηε εκεηό θαη κελ δίλεηε ηίπνηα από ην ζηόκα 

αλ ν αζζελήο είλαη αλαίζζεηνο ή έρεη ζπαζκνύο.       

 

Γελ ππάξρεη εηδηθό αληίδνην. Αθνινπζείζηε ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία.    

 

Τει. Κέληξνπ δειεηεξηάζεσλ: 1401 
 

 

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

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

ζπζθεπαζίεο ηξππεζνύλ, ελαπνηίζεληαη ζε εηδηθά ζεκεία ζπιινγήο.    

Signum 



 
Αλάθιεζε ηεο έγθξηζεο 
 
 Ζ 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 Η ηνπ πεξί Γεσξγηθώλ Φαξκάθσλ Νόκνπ ηνπ 1993 θαη 2004.   

 

Signum 


