
Παράρτημα 
 
 
 

Όροι έγκρισης του σκευάσματος  Dicarzol 50SP  με αριθμό εγγραφής   2777    . 
 

  5 Οκτωβρίου  2009 
 

 
 
 
Κάτοχος εγγραφής:  Gowan Comércio Internacional e Serviços Limitada   
 
 
 
Εμπορικό Όνομα:  Dicarzol 50SP        
 
 
 
Μορφή:  Υδατοδιαλυτή σκόνη (SP)        
 
 
 
Εγγυημένη σύνθεση:  formetanate 50% β/ β        
       βοηθητικές ουσίες 45,6 % β/β                                            
 
 
 
 
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική 
ουσία:     formetanate 91% β/β min.       
 
 
 
 
Παρασκευαστής δραστικής ουσίας:  Gowan C.I.S. Limitada                                             
 
 
 
Παρασκευαστής σκευάσματος:  Gowan C.I.S. Limitada       
 
 
 
Εργοστάσιο παρασκευής σκευάσματος:  SBM-Formulations C.S, Cedex France  
 
 
 
∆ιανομέας:   Premier Shukuroglou Ltd                              
 
 
 
 
 
 
 
 



Στόχος για τον οποίο προορίζεται: 
  Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση των θριπών       

 
Τρόπος εφαρμογής:  Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος.     

 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος: 
 Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. ∆ιαλύστε τη 

συνιστώμενη δόση του σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε την στο 

δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο 

νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.         

 

 

 
Φάσμα δράσης 

 

Καλλιέργειες Στόχος 
∆όση 

(γρ. / 100 
λίτρα νερού)

Χρόνος – Tρόπος 
Εφαρμογής 

(παρατηρήσεις) 

Μέγιστος 
Αριθμός 

εφαρμογών 

Αγγούρι 

Θρίπες 100 

Ψεκασμός καλύψεως. 
Η εφαρμογή γίνεται 
παρουσία 2 θριπών / άνθος 
και επαναλαμβάνεται αν 
χρειαστεί μετά από 7-15 
μέρες 

2 

Τομάτα 1 

Καρπούζι 
Πεπόνι 2 

Φράουλα 1 

Καλλωπιστικά 3 

 
 
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και συγκομιδής:  
- Αγγούρι, Πεπόνι, Καρπούζι:  7 ημέρες  
- Τομάτα, Φράουλα:   14 ημέρες 
 
 
∆ιαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου ∆ράσης: 1Α  
 
 
Φυτοτοξικότητα: ∆εν  είναι  φυτοτοξικό  στις  συνιστώμενες  καλλιέργειες και δόσεις 

εφαρμογής εφόσον τηρούνται οι οδηγίες χρήσης στην ετικέτα.      
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Σήμανση τοξικότητας:   Τ – Τοξικό, Ν-Επικίνδυνο για το περιβάλλον                             

 
 
Φράσεις κινδύνου: 
R23/25 Τοξικό όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης.     

R43          Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα    

R48/22 Επιβλαβές: Κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη 

  έκθεση σε περίπτωση κατάποσης        

R51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει   

  μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον                      

 

 
Φράσεις ασφάλειας 
 

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά      

S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές     

S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε    

S23 Μην αναπνέετε το ψεκαστικό υγρό        

S24 Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα       

S36/37/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή    

 προστασίας ματιών / προσώπου.        

S45 Σε περίπτωση ατυχήματος ή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία  ζητείστε αμέσως   

  ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν)     

S60/61 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους, επικίνδυνα  

 απόβλητα. Αποφεύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε  

                σε ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.        

  SP1 Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του    

 

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε 

τις οδηγίες χρήσης.» 

 

Πολύ τοξικό για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα 
επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία. 
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων.  
 

 
 

Dicarzol 50SP 



 
Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο 
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα ή χορηγείστε 

οξυγόνο. Σε περίπτωση δύσπνοιας εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή.      

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε καλά 

τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Αν τα συμπτώματα 

παραμένουν ζητείστε ιατρική συμβουλή.         

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια αμέσως με άφθονο νερό για 15 

λεπτά τουλάχιστον και ζητείστε ιατρική συμβουλή.       

Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το 

δοχείο ή την ετικέτα. Προκαλέστε εμετό αν ο ασθενής έχει τις αισθήσεις του. Μη δίνετε 

τίποτε από το στόμα σε αναίσθητα άτομα.        

 

Αντίδοτο: Το συνιστώμενο αντίδοτο είναι θειϊκή ατροπίνη εφαρμοζόμενη με ένεση 
(2mg για ενήλικες) και ανά διαστήματα 15 λεπτών μέχρι που ο ασθενής έχει πάρει 
επαρκή ποσότητα. Μη χρησιμοποιείτε 2-PAM.        
Η θεραπεία σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να είναι συμπτωματική και υποστηρικτική 
μετά από την κατάλληλη απολύμανση. Είναι σημαντικό να αποτρέψετε οποιαδήποτε 
φυσική άσκηση. Κρατείστε τον ασθενή ζεστό και σε ανάπαυση     
 

 
Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401 
 
 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας 
  
Οι σακούλες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του 

ξεπλύματος τα ρίχνουμε πίσω στο ψεκαστήρα) και μαζί με τα κουτιά που θα 

καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω 

χρήσης, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση 

ενέργειας.          

 
 
Ανάκληση της έγκρισης 
 
 Η έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των 

προνοιών της σχετικής νομοθεσίας, λαμβανομένων υπόψη και των υποχρεώσεων που 

προκύπτουν για τον κάτοχο εγγραφής από τους όρους καταχώρισης της δραστικής 

ουσίας στο Παράρτημα Ι του περί Γεωργικών Φαρμάκων Νόμου του 1993 και 2004.   
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