
Παράρτημα 
 
 

Όροι έγκρισης του σκευάσματος  Acaridoil 13SL  με αριθμό εγγραφής  2664   . 
 
 

18 Μαΐου 2007 
 
 
Κάτοχος εγγραφής:  LAMBROU AGRO LTD       
 
 
Εμπορικό Όνομα:  Acaridoil 13SL        
 
 
Μορφή:    Υδατοδιαλυτό υγρό (SL)       
 
 
Εγγυημένη σύνθεση:  potassium salt of fatty acids 13,04% β/ο     
 
    βοηθητικές ουσίες 80 β/β       
 
 
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική 
ουσία:     potassium salt of fatty acids 70%       
 
 
Παρασκευαστής δραστικής ουσίας:     /       
 
 
Παρασκευαστής σκευάσματος:  Βιορύλ, Χημική & Γεωργική Βιομηχανία,   
      Επιστημονική Έρευνα Α.Ε.     
 
 
∆ιανομέας:   LAMBROU AGRO LTD       
 
 
Στόχος για τον οποίο προορίζεται: 
  Εντομοκτόνο επαφής εναντίον διάφορων εντόμων και ακαρέων     
 
 
Τρόπος εφαρμογής:  Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος. Το νερό που θα 
χρησιμοποιηθεί να μην είναι «σκληρό» - αν είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται βρόχινο 
ή αποσταγμένο.             
 
 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος: 
  Γεμίστε το ψεκαστήρα με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Προσθέστε τη  
συνιστώμενη δόση του σκευάσματος αναδεύοντας καλά και συμπληρώστε με το 
υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση                            



Φάσμα δράσης 
 

Καλλιέργειες Εχθρός ∆όση 
(κ.εκ / 100 λ νερό) 

Μέγιστος αρ. 
εφαρμογών 

Χρόνος 
ασφάλειας

Εσπεριδοειδή αλευρώδεις (εριώδης αλευρώδης) 
αφίδες, κοκκοειδή, θρίπες, ακάρεα 1900 1-4 - 

Αμυγδαλιά 
Φουντουκιά 
Καρυδιά 

αφίδες, κοκκοειδή, θρίπες, ακάρεα 1900 1-4 - 

Μηλιά 
Αχλαδιά 

αφίδες, κοκκοειδή, θρίπες, ψύλλα, 
ακάρεα 1900 1-4 - 

Ροδακινιά 
Νεκταρινιά 
Βερικοκκιά 

αφίδες, κοκκοειδή, θρίπες, 
βαμβακάδα, ακάρεα 1900 1-4 - 

Αμπέλι κοκκοειδή, θρίπες, τζιτζικάκια, 
ακάρεα 1900 1-4 - 

Φράουλα αφίδες, κοκκοειδή, θρίπες, ακάρεα 1900 1-4 - 

Τομάτα 
Μελιτζάνα 
Πιπεριά 
Μπάμια 
Αγγούρι 
Κολοκύθι 
Καρπούζι 
Πεπόνι 
Φασόλια 
Μπιζέλια 
Κρεμμύδια 
Σκόρδα 
Φυλλώδη 
λαχανικά 
Αρωματικά 

αλευρώδεις, αφίδες, βρωμούσες, 
θρίπες, ακάρεα 1900 1-4 - 

Πατάτες αφίδες, κοκκοειδή, θρίπες, ακάρεα 1900 1-4 - 

Καλλωπιστικά αφίδες, κοκκοειδή, θρίπες, ακάρεα 1900 1-4 - 

 
 
 
 
 
 
 
 

Acaridoil 13SL 



Φυτοτοξικότητα:    ∆εν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και     

 δόσεις εφαρμογής 

 
Συνδυαστικότητα:    ∆εν συνδιάζεται με αλκαλικά σκευάσματα και ροτενόνη     

 
Σήμανση τοξικότητας:     /           
 
Φράσεις κινδύνου: 
  R36/38 Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα         

 Σχετικά μη τοξικό για τις μέλισσες         

Βλαβερό για τα ψάρια         
 

Φράσεις ασφάλειας 
 

  S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά      

  S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές     

  S16 Μακριά από πηγές ανάφλεξης – Απαγορεύεται το κάπνισμα    

  S29 Χρησιμοποιείστε συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου    

 

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο 
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε  

ιατρική συμβουλή         

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε καλά με άφθονο νερό    

Σε περίπτωση κατάποσης να χορηγηθεί γάλα και να προκληθεί εμετός    

 
∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.  

 
Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401 
 
 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας 
  
Οι άδειες συσκευασίες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του 

ξεπλύματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες 

συσκευασίες τρυπηθούν, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής.  

 

Acaridoil 13SL 


