
Παράρτημα 
 

Όροι έγκρισης του σκευάσματος  Vivando 50SC με αριθμό εγγραφής     2811   . 
 

08 Φεβρουαρίου 2010 
 
 
Κάτοχος εγγραφής:  BASF Ελλάς A.B.E.E       
 
 
Εμπορικό Όνομα:  VIVANDO 50 SC                            
 
 
Μορφή:    Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)                   
 
 
Εγγυημένη σύνθεση:  metrafenone 50% β/o       
 
    βοηθητικές ουσίες  54,92% β/β      
 
 
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική 
ουσία:     metrafenone 94% w/w min                
 
 
Παρασκευαστής δραστικής ουσίας:   BASF SE., Germany     
 
 
Παρασκευαστής σκευάσματος:          BASF SE, Germany           
 
 
∆ιανομέας:     Agrolan Ltd                                                                        
 
 
Στόχος για τον οποίο προορίζεται: 
  Μυκητοκτόνο για την καταπολέμηση του ωιδίου (στάχτης) στο αμπέλι. Παρεμποδίζει 

την ανάπτυξη του μυκηλίου στην επιφάνεια των φύλλων, τη διείσδυσή του στο 

εσωτερικό και την προσβολή των φυτών, εμφανίζοντας προληπτική και θεραπευτική 

δράση.                                                                   
 
 
Τρόπος εφαρμογής:  Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος     
 
 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος: 
 Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν από τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού 
μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα 
σκευάσματος αναδεύοντας συνέχεια. Συμπληρώστε με νερό και συνεχίστε την 
ανάδευση σε όλη τη διάρκεια του ψεκασμού.                       

 



 
Φάσμα δράσης 
 

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

Μέγιστος αρ. 
εφαρμογών Χρόνος εφαρμογής 

Αμπέλι 
 

Ωίδιο (στάχτη) 
(Uncinula necator) 

20 3 

Από το στάδιο των 
πρώτων φύλλων μέχρι το 
κλείσιμο της σταφυλής – 
έναρξη ωρίμανσης  
BBCH 15-81 
Ψεκασμοί με 
μεσοδιαστήματα 10 -14 
ημερών. 

 
 
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 28 ημέρες 
 
∆ιαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου ∆ράσης: U8     

▪ Εφαρμόζεται προληπτικά στα αρχικά στάδια της ανάπτυξης της ασθένειας και όχι 

θεραπευτικά.                                                                                                                                                                             

▪ Να εναλλάσσεται με μυκητοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης                     

▪ Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3          
 
Φυτοτοξικότητα:   ∆εν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις 

εφαρμογής.                                                                                                                                                                               
 
Σήμανση τοξικότητας:   Ν-Επικίνδυνο για το περιβάλλον                                     
 
Φράσεις κινδύνου: 
 

R50/53 Πολύ 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, πίνετε ή καπνίζετε     

  S37 Φοράτε κατάλληλα γάντια         

  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.                      

Vivando 50SC 



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

ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης         

 
Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο 
Αποφεύγεται την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και το ρουχισμό. Αφαιρέστε το 

μολυσμένο ρουχισμό. Σε περίπτωση προβλήματος ζητείστε ιατρική φροντίδα και 

δείξτε το δοχείο, την ετικέτα και/ή το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.     

Σε περίπτωση  εισπνοής διατηρείστε τον ασθενή σε ηρεμία, μεταφέρετε τον σε καθαρό 

αέρα και ζητείστε ιατρική βοήθεια.          

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα αφαιρέστε όλο το μολυσμένο ρουχισμό και 

πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Αν εμφανιστεί ερεθισμός ζητείστε 

ιατρική βοήθεια.         

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό για αρκετά 

λεπτά με τα βλέφαρα ανοικτά και ζητείστε συμβουλή οφθαλμίατρου.    

Σε περίπτωση κατάποσης ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και πιείτε άφθονο νερό. 

Ζητείστε ιατρική βοήθεια. Μην προκαλέσετε εμετό ή μη δίνετε τίποτε από στόματος σε 

άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του ή έχει σπασμούς.                             

 
∆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 καταστραφούν με τρύπημα 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 των 

δραστικών ουσιών στο Παράρτημα Ι του περί Γεωργικών Φαρμάκων Νόμου του 1993 

και 2004.              
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