
Παξάξηεκα 
 
 

Όξνη έγθξηζεο ηνπ ζθεπάζκαηνο  Fastac 10SC  κε αξηζκό εγγξαθήο  2440   . 
 

03 Ινπιίνπ 2008  
 

 

 

Κάηνρνο εγγξαθήο:  BASF ΔΛΛΑ Α.Β.Δ.Δ       
 
 
Δκπνξηθό Όλνκα:  Fastac 10SC         
 
 
Μνξθή:  πκππθλσκέλν αηώξεκα (SC)      
 
 
Δγγπεκέλε ζύλζεζε:  alpha cypermethrin 10% β/β        

 

    βνεζεηηθέο νπζίεο 89,9% β/β      

 

 

Πεξηεθηηθόηεηα ηεο ηερληθά θαζαξήο δξαζηηθήο νπζίαο ζε θαζαξή δξαζηηθή 
νπζία:     alpha cypermethrin 90% w/w min.      
 

 
Παξαζθεπαζηήο δξαζηηθώο νπζηώλ:  BASF Actiengesellschaft      
 
 
Παξαζθεπαζηήο ζθεπάζκαηνο:  BASF Actiengesellschaft     
 
 
Γηαλνκέαο:   Agrolan LTD         
 
 
ηόρνο γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη: 

  Ππξεζξηλνεηδέο εληνκνθηόλν επαθήο θαη ζηνκάρνπ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε καζεηηθώλ 

θαη κπδεηηθώλ εληόκσλ            

 
 
Σξόπνο εθαξκνγήο:  Ψεθαζκόο θαιύςεσο ηεο επηθάλεηαο κέρξη απνξξνήο   
 
 
Σξόπνο παξαζθεπήο ςεθαζηηθνύ δηαιύκαηνο: 
  Γεκίζηε ην ςεθαζηήξα κε ηε κηζή πνζόηεηα ηνπ απαηηνύκελνπ λεξνύ. Αξαηώζηε ηε 
ζπληζηώκελε δόζε ηνπ ζθεπάζκαηνο ζε κηθξή πνζόηεηα λεξνύ αλαδεύνληαο θαη ξίμηε 
ην δηάιπκα ζην ςεθαζηήξα. Πξνζζέζηε ην ππόινηπν λεξό κε ζπλερή αλάδεπζε    
 
 
 
 
 



Φάζκα δξάζεο 
 

Καλλιέργειες Ασθένειες 
Δόση 

(κ.εκ/100 λ νερό) 

Μέγιστος 

αριθμός 

ευαρμογών 

Τρόπος και χρόνος 

ευαρμογής 

Χρόνος 

ασυάλειας 

Διηά Γάθνο 

Α)Ψεθαζκνί θαιύςεσο: 

30 θ.εθ κε κέγηζηε 

πνζόηεηα  ςεθαζηηθνύ 

πγξνύ 100 ιίηξα / 

δεθάξην  

 

 

Β) Γνισκαηηθνί 

ςεθαζκνί 300 θ.εθ ζε 

100 ιίηξα λεξό + 2000-

3000 θ.εθ. κε 

εληνκνειθπζηηθό 

ζθεύαζκα 

(πδξνιπόκελεο 

πξσηεΐλεο)  

2 

Γηα ηε δνισκαηηθή 

θαηαπνιέκεζε ηνπ δάθνπ 

ςεθάδνπκε 1η.κ. κε ρνληξέο 

ζηαγόλεο ζηελ εζσηεξηθή ΒΓ 

πιεπξά ηεο ειηάο 

30 εκέξεο 

Δζπεξηδνεηδή Μεζνγεηαθή κύγα 

Γηα ηε δνισκαηηθή 

θαηαπνιέκεζε ηεο 

κεζνγεηαθήο κύγαο ςεθάδνπκε 

1η.κ. κε ρνληξέο ζηαγόλεο ζηελ 

εμσηεξηθή ΝΓ πιεπξά ηνπ 

δέληξνπ 

Μειηά  

Αριαδηά 

Καξπόθαςα, 

Αθίδεο, Ψύιια 

αριαδηάο 

15 θ.εθ. 

 

Ψεθαζηηθόο όγθνο:  

100-200 ιίηξα / δεθάξην 

1-2  

Με ηελ εκθάληζε ησλ 

πξνζβνιώλ 

Γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

ςύιιαο εθαξκόδεηαη θαηά ηελ 

άλνημε πνπ ν πιεζπζκόο  είλαη 

αθόκα ρακειόο θαη δελ ππάξρεη 

ππέξζεζε γελεώλ  θαη θαηά ην 

θζηλόπσξν κε ηελ έλαξμε ηεο 

πηώζεο ησλ θύιισλ ελαληίνλ 

ησλ αθκαίσλ πνπ πξόθεηηαη λα 

δηαρεηκάζνπλ.  

7 εκέξεο 

Ρνδαθηληά Πξάζηλε αθίδα 

15 θ.εθ. 

 

Ψεθαζηηθόο όγθνο:  

150-250 ιίηξα / δεθάξην 

1 
Με ηελ εκθάληζε ησλ 

πξνζβνιώλ 
7 εκέξεο 

Παηάηα 

Λίηα, εξηβίδηα,  15-30 θ.εθ 

1-2 
Με ηελ εκθάληζε ησλ 

πξνζβνιώλ 
7 εκέξεο 

Αιεπξώδεο 50-60 θ.εθ 

Ακπέιη Δπδεκίδα 

10-15 θ.εθ 

Ψεθαζηηθόο όγθνο:  

50-150 ιίηξα / δεθάξην 

1 
Με ηελ εκθάληζε ησλ 

πξνζβνιώλ 
7 εκέξεο 

Σνκάηα  

πξνλύκθεο 

Λεπηδνπηέξσλ 

(ζπνληόπηεξα, 

ειηόζεο, αγξόηεο 

θηι.)  

15 θ.εθ 

 

Ψεθαζηηθόο όγθνο:  

50-150 ιίηξα / δεθάξην 

(ππαίζξνπ) –  

50-200 ιίηξα / δεθάξην 

(ζεξκνθεπίνπ) 
1-3 

Με ηελ εκθάληζε ησλ 

πξνζβνιώλ 
3 εκέξεο 

Αιεπξώδεο 

30 θ.εθ 

 

Ψεθαζηηθόο όγθνο:  

50-150 ιίηξα / δεθάξην 

(ππαίζξνπ) –  

50-200 ιίηξα / δεθάξην 

(ζεξκνθεπίνπ) 

Καιακπόθη Ππξαιίδα 

35 θ.εθ / δεθάξην 

 

Ψεθαζηηθόο όγθνο:  

50-150 ιίηξα / δεθάξην 

1-2  
Με ηελ εκθάληζε ησλ 

πξνζβνιώλ 
7 εκέξεο 

Καιισπηζηηθά 
Αθίδεο, πξνλύκθεο 

Λεπηδνπηέξσλ 

30 θ.εθ 

Ψεθαζηηθόο όγθνο:  

50-150 ιίηξα / δεθάξην 

1-3 
Με ηελ εκθάληζε ησλ 

πξνζβνιώλ 
- 
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ΠΟΛΤ ΣΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΣΙ ΜΔΛΙΔ 

 Μελ ςεθάδεηε αλζηζκέλα θπηά.  Καηαζηξέςηε ηα αλζηζκέλα δηδάληα. 
 

ΠΟΛΤ ΣΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΣΑ ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΓΡΟΒΙΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ 

 Με ξππαίλεηε λεξά κε ην ζθεύαζκα ή ηελ ζπζθεπαζία ηνπ. 

 Απνθύγεηε ηε δηαζπνξά ςεθαζηηθώλ ζηαγνληδίσλ ζε πδάηηλεο επηθάλεηεο. 

 Κξαηήζηε ηα παξαγσγηθά δώα καθξηά από ηελ ςεθαζκέλε πεξηνρή γηα 2 εκέξεο. 
 

 

Φπηνηνμηθόηεηα:    Γελ είλαη θπηνηνμηθό ζηηο ζπληζηώκελεο θαιιηέξγεηεο θαη     

 δόζεηο εθαξκνγήο 

 

πλδπαζηηθόηεηα:    Γελ ζπλδπάδεηαη κε αιθαιηθά θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα     

 

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

 
 
Φξάζεηο θηλδύλνπ: 

  R20/22 Δπηβιαβέο όηαλ εηζπλέεηαη θαη 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    

  S23   Μελ εηζπλέεηε ην ςεθαζηηθό πγξό       

  S35   Σν πξντόλ θαη ν πεξηέθηεο ηνπ πξέπεη λα δηαηεζεί κε αζθαιή ηξόπν   

  S46 ε 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.     
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Πξώηεο βνήζεηεο – Αληίδνην 

ε πεξίπησζε εηζπλνήο: Μεηαθέξεηε ηνλ παζόληα ζηνλ θαζαξό αέξα.  Δάλ 

εκθαληζηνύλ ζπκπηώκαηα, δεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή.      

ε πεξίπησζε επαθήο κε ην δέξκα: Μπνξεί λα πξνθιεζεί κε θπζηνινγηθό 

δεξκαηηθό αίζζεκα, όπσο αηκσδία ή κπξκήγθηαζκα ή αθόκε θαη πόλνο πνπ δελ 

δηαξθεί παξαπάλσ από 24 ώξεο.  πληζηάηαη πιύζηκν ηεο κνιπζκέλεο πεξηνρήο κε 

ζαπνύλη θαη λεξό θαη επάιεηςε κε ειαηόιαδν        

ε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα: Πιύλεηε ην ακέζσο κε άθζνλν λεξό.  Δάλ ν 

εξεζηζκόο επηκέλεη δεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή        

ε πεξίπησζε θαηάπνζεο: ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΔΙΣΔ ΔΜΔΣΟ.  Με δίλεηε ηίπνηα από ην 

ζηόκα θαη δεηείζηε ακέζσο ηαηξηθή ζπκβνπιή.        

 

Γελ ππάξρεη εηδηθό αληίδνην. Αθνινπζείζηε ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία.    

 

 
Σει. Κέληξνπ δειεηεξηάζεσλ: 1401 
 

 

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

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

ζπζθεπαζίεο ηξππεζνύλ, ελαπνηίζεληαη ζε εηδηθά ζεκεία ζπιινγήο.    

 
 
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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