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Όξνη έγθξηζεο ηνπ ζθεπάζκαηνο  Πύξεζξν Βηνξύι 5SC κε αξηζκό εγγξαθήο  2744 . 
 

24 Ινπιίνπ 2008 
 

 

 

Κάηνρνο εγγξαθήο:  Λ. Λάκπξνπ Άγθξν Ληδ       
 
 
Δκπνξηθό Όλνκα:  Πύξεζξν Βηνξύι 5SC       
 
 
Μνξθή:  πκππθλσκέλν ελαηώξεκα (SC)      
 
 
Δγγπεκέλε ζύλζεζε:   pyrethrins 5% β/ν        

 

    βνεζεηηθέο νπζίεο 92,59% β/β      

 

 

Πεξηεθηηθόηεηα ηεο ηερληθά θαζαξήο δξαζηηθήο νπζίαο ζε θαζαξή δξαζηηθή 
νπζία:     pyrethrins 75% min.                        
 

 
Παξαζθεπαζηήο δξαζηηθήο νπζίαο:  Botanical Resources Australia Pty Ltd.      
 
 
Παξαζθεπαζηήο ζθεπάζκαηνο:  ΒΙΟΡΤΛ Α.Δ.       
 
 
Γηαλνκέαο:   Λ. Λάκπξνπ Άγθξν Ληδ       
 
 
Σηόρνο γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη: 

  Δληνκνθηόλν επαθήο ηεο νκάδαο ησλ θπζηθώλ ππξεζξηλώλ. Γξα ζην λεπξηθό 

ζύζηεκα ησλ εληόκσλ, πξνθαιώληαο αξρηθά θαηάξξεπζε θαη ζηε ζπλέρεηα ην ζάλαηό 

ηνπο               

 
Τξόπνο εθαξκνγήο:  Φεθαζκόο θαιύςεσο θπιιώκαηνο     
 
 
Τξόπνο παξαζθεπήο ςεθαζηηθνύ δηαιύκαηνο: 

  Γεκίζηε ην ςεθαζηήξα κε ηε κηζή πνζόηεηα ηνπ απαηηνύκελνπ λεξνύ. Πξνζζέζηε ηε 

ζπληζηώκελε δόζε ηνπ ζθεπάζκαηνο αθνύ αξαησζεί ζε κηθξή πνζόηεηα λεξνύ θαη 

ζπκπιεξώζηε κε ην ππόινηπν λεξό ππό ζπλερή αλάδεπζε. Τν ςεθαζηηθό πγξό δελ 

πξέπεη λα εθηίζεηαη ζην ειηαθό θσο θαη αθνύ παξαζθεπαζηεί πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ρσξίο άζθνπε θαζπζηέξεζε.       



Φάζκα δξάζεο 

 

Καιιηέξγεηεο Δρζξόο 
Γόζε 

(θ.εθ. / 100ι λεξό) 
Όγθνο ςεθαζηηθνύ 
πγξνύ (ιίηξα / δεθ.) 

Μέγηζηνο αξ. 
εθαξκνγώλ / 

κεζνδηαζηήκαηα 
επεκβάζεσλ 

Δζπεξηδνεηδή Αθίδεο 50-60 150-200 3/7 

Ρνδαθηληά 
Νεθηαξηληά 
Γακαζθεληά 
Βεξηθνθθηά 
Υξπζνκειηά 
Κεξαζηά 

Αθίδεο 50-60 150-200 3/7 

Ακπέιη 
Δπδεκίδα 
Σδηηδηθάθη 

(Empoasca vitis) 
50-60 50-150 3/7 

Διηά 
Γάθνο 

Ππξελνηξήηεο 
45 150-200 3 

Σνκάηα 
Μειηηδάλα 

Αιεπξώδεηο  60 50-120 3/7 

Γνξπθόξνο ηεο 
παηάηαο 

60-75 50-100 2/7 

Παηάηα 
Γνξπθόξνο ηεο 

παηάηαο 
60-75 50-100 2/7 

Καιισπηζηηθά 

Αθίδεο 
Θξίπεο 

50-60 

50-100 2/7 

Αιεπξώδεηο 60 

Χξόλνο Αζθάιεηαο: 2 εκέξεο γηα όιεο ηηο θαιιηέξγεηεο 
 
- Τν εύξνο ησλ δόζεσλ είλαη αλάινγν ηεο ππθλόηεηαο ηνπ πιεζπζκνύ ησλ εληόκσλ 
- Οη ςεθαζκνί λα δηελεξγνύληαη αξγά ην απόγεπκα ή λσξίο ην πξσί θαη λα γίλεηαη θαιή θάιπςε ηνπ 
θπιιώκαηνο ηεο θαιιηέξγεηαο 

 

Φπηνηνμηθόηεηα:    Γελ είλαη θπηνηνμηθό ζηηο ζπληζηώκελεο ρξήζεηο θαη δόζεηο 

εθαξκνγήο. ηα θαιισπηζηηθά, λα πξνεγείηαη δνθηκαζηηθή εθαξκνγή ζε κηθξή έθηαζε.   

 

Σήκαλζε ηνμηθόηεηαο: Xi-Δξεζηζηηθό, Ν-Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ     
 
Φξάζεηο θηλδύλνπ: 
  R36/38  Δξεζίδεη ηα κάηηα θαη ην δέξκα         

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

  καθξνρξόληεο δπζκελείο επηπηώζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ    

  RΟ1 Πνιύ ηνμηθό γηα ηηο κέιηζζεο         

 

Πύξεζξν Βηνξύι 5SC 



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      

  S36    Να θνξάηε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία        

  S61 Απνθεύγεηε ηελ ειεπζέξσζή ηνπ ζην πεξηβάιινλ. Αλαθεξζείηε ζε εηδηθέο   

 νδεγίεο / δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο.          

 

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

νδεγίεο ρξήζεηο         

Μελ ςεθάδεηε αλζηζκέλα θπηά. Καηαζηξέςηε ηα αλζηζκέλα δηδάληα     

 

Πξώηεο βνήζεηεο – Αληίδνην 

Αλ εηζπλεπζζεί κεηαθέξεηε ην άηνκν ζηνλ θαζαξό αέξα. Αλ ππάξρνπλ ζπκπηώκαηα 

ζπκβνπιεπζείηε γηαηξό.          

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

άθζνλν λεξό θαη ζαπνύλη         

ε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα πιπζείηε ακέζσο κε άθζνλν λεξό θαη δεηήζηε 

ηαηξηθή ζπκβνπιή         

ε πεξίπησζε θαηάπνζεο κελ πξνθαιέζεηε εκεηό.  Αλ ππάξρνπλ ζπκπηώκαηα 

ζπκβνπιεπζείηε γηαηξό θαη δείμηε απηό ην δνρείν ή ηελ εηηθέηα.     

 

Γελ ππάξρεη εηδηθό αληίδνην. Αθνινπζείζηε ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία.    

 

Τει. Κέληξνπ δειεηεξηάζεσλ: 1401 
 

 

Οδεγίεο γηα ηελ αζθαιή απόζπξζε ηεο ζπζθεπαζίαο 
  
Οη άδεηεο 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.    

 
 
 

Πύξεζξν Βηνξύι 5SC 


