
Παράρτημα 
 
 

Όροι έγκρισης του σκευάσματος  Warrant 200SL  με αριθμό εγγραφής    2798    . 
 

  05 Οκτωβρίου   2009 
 

 
Κάτοχος εγγραφής:  Cheminova A/S                                                      
 
 
 
Εμπορικό Όνομα:  Warrant 200SL                                 
 
 
 
Μορφή:  Πυκνό διάλυμα (SL)                                                          
 
 
 
Εγγυημένη σύνθεση:  imidacloprid 20% β/o                                
       Βοηθητικές ουσίες 81,40% β/β                                                                   
 
 
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:  
    imidacloprid 97% min                                            
 
 
 
Παρασκευαστής δραστικής ουσίας:    Bayer CropScience AG                                            

 
 
Εργοστάσιο παρασκευής δραστικής ουσίας:  Bayer CropScience AG                         
 
 
Παρασκευαστής σκευάσματος:   Cheminova A/S                               

 
 
∆ιανομέας:   Vetagrica Ltd                                                                  
 
 
Στόχος για τον οποίο προορίζεται: 
∆ιασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου                                           

 
Τρόπος εφαρμογής:  Ψεκασμοί καλύψεως ή ριζοποτίσματα..                          
 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος: 
 ∆εν χρειάζεται προδιάλυση. Ρίχνουμε το σκεύασμα κατ' ευθείαν στο ψεκαστικό δοχείο           

αναδεύοντας καλά και προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση           

 
 



 
Φάσμα δράσης 
 

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

Μέγιστος αρ. 
εφαρμογών 

Χρόνος 
ασφάλειας

Εσπεριδοειδή 
Εριώδης αλευρώδης 75 

2 30 
Φυλλοκνίστης 50-75 

Καρυδιά Αφίδες 
50 

2 14 
ριζοπότισμα:  

10-40 κ.εκ/ δένδρο

Μηλιά Αφίδες και άλλα μυζητικά έντομα 25-30  2 14 

Αχλαδιά 
Αφίδες και άλλα μυζητικά έντομα 25-30 

2 14 
Ψύλλα της αχλαδιάς 60  

Ροδακινιά 
Νεκταρινιά 
Βερικοκκιά 

Αφίδες και άλλα μυζητικά έντομα 25-30  2 14 

∆αμασκηνιά Αφίδες και άλλα μυζητικά έντομα 25-30  2 21 

Κερασιά Αφίδες και άλλα μυζητικά έντομα 25-30  2 28 

Τομάτα 
Μελιτζάνα 
Πιπεριά 
Αγγούρι 
Κολοκύθι 
Καρπούζι 
Πεπόνι 

Αφίδες και άλλα μυζητικά έντομα 

25-30  

2 3 

ριζοπότισμα:  
100 κ.εκ /  

1200-1500 φυτά 
Τομάτα 
Μελιτζάνα 
Πιπεριά 
Αγγούρι 
Κολοκύθι 
Καρπούζι 
Πεπόνι 

Αλευρώδεις 

50 

ριζοπότισμα:  
100 κ.εκ /  

1200-1500 φυτά 

Κραμβοειδή Αφίδες και άλλα μυζητικά έντομα 

25-30 

2 28 ριζοπότισμα:  
100 κ.εκ /  

1200-1500 φυτά 
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Πατάτες Αφίδες 25-30 1 30 

Καπνός Αφίδες 25-30 2 14 

Καλλωπιστικά Αφίδες και άλλα μυζητικά έντομα 25-30 2 - 

 
 

Παρατηρήσεις: 
 
- Το εύρος των δόσεων εξαρτάται από το στάδιο ανάπτυξης των φυτών και την ένταση της 
προσβολής. 
 
- Στα εσπεριδοειδή σε προγράμματα "ολοκληρωμένης αντιμετώπισης" συνιστάται να 
εφαρμόζεται, όταν υπάρχει μικρός πληθυσμός ακμαίων του παρασίτου Cales noacki ωρίμων 
για ωοτοκία. 
 
- Στα εσπεριδοειδή σε περίπτωση προχωρημένης προσβολής (μικτός πληθυσμός, παρουσία 
μελιτωμάτων) ο ψεκασμός επαναλαμβάνεται 20-30 ημέρες από τον προηγούμενο. 
 
- Στα εσπεριδοειδή για την καταπολέμηση του Φυλλοκνίστη (Phyllocnistis citrella) η μικρή δόση 
συνιστάται για μικρή πίεση προσβολής ενώ η μεγάλη δόση για μεγάλη πίεση προσβολής. 
 
 
 
∆ιαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου ∆ράσης:   4A                                              
 
 
Φυτοτοξικότητα: : ∆εν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.  

   
 
Σήμανση τοξικότητας:     –                                                                                 

 
Φράσεις κινδύνου: 
 
R57 Πολύ τοξικό για τις μέλισσες                           

Βλαβερό για τα πουλιά                           
 

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                                

S24/25  Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια                         
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S36/37  Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.                            

S36/37 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια μπότες.     
S61 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                       

 

Μην ψεκάζετε ανθισμένα φυτά. Καταστρέψτε τα ανθισμένα ζιζάνια.                                      

 

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

τις οδηγίες χρήσης.» 

 

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο 
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον ασθενή από το χώρο της έκθεσης, διατηρήστε τον 

ζεστό και ξεκούραστο. Απευθυνθείτε προληπτικά σε γιατρό                                                                                    

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

προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι.                                                      

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια αμέσως με καθαρό νερό για αρκετά 

λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό                                                  

Σε περίπτωση κατάποσης: Μην χορηγήσετε τίποτα στον ασθενή εάν δεν έχει τις αισθήσεις 

του. Ξεπλύνετε το στόμα και χορηγείστε αρκετά ποτήρια νερό. Μην προκαλέσετε εμετό. 

Καλέστε άμεσα γιατρό.                                   

∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία. Πλύση στομάχου και 

χορήγηση φαρμακευτικού άνθρακα και sodium sulfate.                      .                     

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

ξεπλύματος τα ρίχνουμε πίσω στο ψεκαστήρα) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με 

τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία 

συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.        
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