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Λακβάλνληαο ππφςε: 

 

 

 

 

 

τορηγείηαι άδεια για διάθεζη ζηην αγορά και τρήζη ζηο θσηοπροζηαηεσηικό προχόν 

  SYSTEM 20EW    με ηα ακόλοσθα ζηοιτεία: 

 

Α) Γενικά ζηοιτεία άδειας 

 

1. Αξηζκφο Άδεηαο: 

 

Ηκεξνκελία ρνξήγεζεο άδεηαο:  

 

Ηκεξνκελία ιήμεο άδεηαο:  

 

2. Κάηνρνο ηεο άδεηαο:  

 

 

3. Τπεχζπλνο γηα ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά:   

(εθφζνλ είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ  

θάηνρν άδεηαο)  

 

4. Γηαλνκέαο / Γηαλνκείο:   

 

 

 

 

 

2909 

23/11/2011 

23/11/2016 

Sharda Europe B.V.B.A 

L. Lambrou Agro Ltd 

L. Lambrou Agro Ltd 

Σελ αίηεζε κε αξ. 3418, εκεξνκελίαο 31/05/2011 γηα ρνξήγεζε άδεηαο 
θπηνπξνζηαηεπηηθνχ πξντφληνο θαη 
 
ην άξζξν  8 (2 θαη 3) ηεο Οδεγίαο 91/414/ΔΟΚ,  
 
 
 
 
 
 
 



Β) Σασηόηηηα ηοσ Φσηοπροζηαηεσηικού Προχόνηος 

 

1. Δκπνξηθφ Όλνκα:            

 

2. Μνξθή:  

 

3. Δγγπεκέλε ζχλζεζε ηνπ ζθεπάζκαηνο:   

 

 

4. Παξαζθεπαζηήο ζθεπάζκαηνο:  

 

 

5. Δξγνζηάζην παξαζθεπήο ηνπ ζθεπάζκαηνο:  

 

 

6. Δξγνζηάζην ζπζθεπαζίαο ηνπ ζθεπάζκαηνο:  

 

 

 

7. πζθεπαζίεο κε ηηο νπνίεο ην πξντφλ ζα δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά: 

Α/Α Δίδνο Μέγεζνο Τιηθφ 

1. Φηάιεο  
30ml, 50ml, 100ml, 150ml, 
400ml, 800ml θαη 1L 

Πιαζηηθφ ηχπνπ 
COEX 

 

 

  

 Γ) Γραζηική οσζία  

          

1. Κνηλή Ολνκαζία:   

 

2. Πεξηεθηηθφηεηα ηεο ηερληθά θαζαξήο δξαζηηθήο νπζίαο ζε θαζαξή δξαζηηθή νπζία:  

 

3. Παξαζθεπαζηήο ηεο δ.ν.:  

 

 

4. Δξγνζηάζην παξαζθεπήο ηεο δ.ν.:  

  

 

 

System 20EW 

Δλαηψξεκα, ιάδη ζε λεξφ (EW) 

myclobutanil 20% β/o 
βνεζεηηθέο νπζίεο 80,21 % β/β 

Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd, India 
 

1. Luqsa (Lerida Union Quimica S/A), Spain 
2. Irca Service SpA, SS, Italy 
3. Chemia SpA, Italy 

 

1. Luqsa (Lerida Union Quimica S/A), Spain 
2. Irca Service SpA, SS, Italy 
3. Chemia SpA, Italy 

 
 

myclobutanil  

98 % w/w min 

Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd, India 
 
 

Hubei XianLong Chemical Industry Co. Ltd., China 
 
 



 

Γ) ηοιτεία για ηη Υρήζη ηοσ Φσηοπροζηαηεσηικού Προχόνηος 

 

1. Καηεγνξία θαη Σξφπνο Γξάζεο:  

 

 

 

2. Πξννξίδεηαη γηα:  επαγγεικαηίεο ρξήζηεο 

 εξαζηηέρλεο ρξήζηεο 

 

3. Σξφπνο Δθαξκνγήο:  

 

4. Σξφπνο παξαζθεπήο ςεθαζηηθνχ δηαιχκαηνο:  

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

Γηαζπζηεκαηηθφ κπθεηνθηφλν κε πξνζηαηεπηηθή θαη 
ζεξαπεπηηθή δξάζε 

 

Φεθαζκφο θαιχςεσο θπιιψκαηνο 

Γεκίζηε ην ςεθαζηηθφ δνρείν κε ηε κηζή πνζφηεηα λεξνχ. Αλαθηλήζηε ην ζθεχαζκα θαιά. 
Πξνζζέζηε ηελ απαηηνχκελε δφζε ζθεπάζκαηνο θαη ζπκπιεξψζηε κε ην ππφινηπν λεξφ ππφ 
ζπλερή αλάδεπζε. Σν ςεθαζηηθφ δηάιπκα πξέπεη λα αλαδεπηεί θαιά πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 
ςεθαζκνχ. 

 



5. Φάζκα Γξάζεο 

Πεδίο 
Δθαρμογής 

Δτθρός ποσ ελέγτεηαι 

Γόζεις 

Σρόπος και Υρόνος εθαρμογής 
Μέγιζηος αρ. 
εθαρμογών / 

καλλιεργ. περίοδο 
κ.εκ. /100 
λίηρα υεκ. 

σγρού 

Όγκος υεκ. 
σγρού 

(λίηρα / δεκ.) 

κ.εκ. 
ζκ./δεκ. 
μέγιζηη 

Μηλοειδή: 

Μειηά 

 

 

Αριαδηά,  

Μνπζκνπιηά  

Χτδην 

(Podosphaera leucotricha) 

Φνπδηθιάδην 

(Venturia inaequalis) 

 

Φνπδηθιάδην 

(Venturia pirina, 

Fusicladium eriobotryae) 

18-24 100-200 18-48 

ηα ζηάδηα πξάζηλεο, ξφδηλεο 

θνξπθήο, πηψζεο πεηάισλ θαη 10-15 

εκέξεο αξγφηεξα (θαξπίδην). 

 

ηα ζηάδηα πξάζηλεο θνξπθήο, ιεπθήο 
θνξπθήο, πηψζεο πεηάισλ θαη 15-20 
εκέξεο αξγφηεξα 

4 

Πσρηνόκαρπα: 

Βεξηθνθηά, 

Ρνδαθηληά, 

Νεθηαξηληά, 

Γακαζθεληά 

Χτδην 

(Podosphaera 

oxyacanthae, 

Sphaerotheca pannosa) 

18-24 150-250 27-60 

Η πξψηε εθαξκνγή γίλεηαη ζηελ 

πηψζε ησλ πεηάισλ, ε δεχηεξε ζηελ 

απφζπαζε ηνπ θάιπθα θαη ε ηξίηε 20 

εκέξεο αξγφηεξα. 

3 

Ακπέιη 
Χτδην 

(Uncinula necator) 
10-15 50-150 5-22 

Βαζηθή εθαξκνγή ηελ άλνημε φηαλ 

έρνπλ εθπηπρζεί 2-3 θχιια θαη 

επαλάιεςε αλάινγα κε ηελ έληαζε ηηο 

πξνζβνιήο θαη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο 

3 

Κολοκσνθοειδή: 

Αγγνχξη, 

Κνινθχζη, 

Καξπνχδη, 

Πεπφλη 

Χτδην 

(Sphaerotheca spp., 

Erysiphe spp., Oidium 

sp.) 

24-30 50-100 12-30 

Με ηελ εκθάληζε ησλ πξψησλ 

ζπκπησκάησλ θαη επαλάιεςε αλά 7-

10 εκέξεο εθφζνλ ππάξρεη 

πξφβιεκα. 

5 

Σξηαληαθπιιηά 

Χτδην 

(Sphaerotheca pannosa) 

Μειαλή θειίδσζε 

(Diplocarpon rosae) 

24-30 50-100 12-30 

Με ηελ εκθάληζε ησλ πξψησλ 

ζπκπησκάησλ θαη επαλάιεςε αλά 7-

14 εκέξεο. 

5 

Γαξηθαιηά 
θσξηάζε 

(Phragmidium sp.) 
24-30 50-100 12-30 

Με ηελ εκθάληζε ησλ πξψησλ 

ζπκπησκάησλ. 5 

Παραηηρήζεις : 
-Η κηθξή δφζε ζπληζηάηαη γηα πξνιεπηηθέο θαη ε κεγάιε γηα ζεξαπεπηηθέο εθαξκνγέο. 
-ηηο θαιιηέξγεηεο κεινεηδή, ππξελφθαξπα, ακπέιη θαη θνινθπλζνεηδή ππφ θάιπςε λα αθνινπζνχληαη, ζηηο πεξηνρέο φπνπ εθαξκφδνληαη, ηα πξνγξάκκαηα 
ησλ γεσξγηθψλ πξνεηδνπνηήζεσλ. 

 



 

6. Σειεπηαία επέκβαζε πξηλ ηε ζπγθνκηδή ή πξηλ ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά φηαλ πξφθεηηαη γηα 

κεηαζπιιεθηηθέο ρξήζεηο: 

Καιιηέξγεηεο Υξφλνο Αζθάιεηαο 

Mεινεηδή, Ππξελφθαξπα, 
Ακπέιη 

21 εκέξεο 

Κνινθπλζνεηδή 7 εκέξεο 

 

 

7. Δηδηθέο ζπλζήθεο γεσξγηθέο, θπηνυγείαο ή πεξηβαληνιινγηθέο ππφ ηηο νπνίεο ην 

θπηνπξνζηαηεπηηθφ πξντφλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ή λα απνθιεηζηεί: 

 

 

 

 

 

 

8. Υξνληθφ δηάζηεκα αζθαιείαο κεηαμχ εθαξκνγήο θαη - 

α) ζπνξάο ή θχηεπζεο ηεο πξνζηαηεπφκελεο θαιιηέξγεηαο:  

 

β) ζπνξάο ή θχηεπζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ πνπ αθνινπζνχλ:  

 

γ) ηεο πξφζβαζεο ηνπ αλζξψπνπ ή ησλ δψσλ ζηελ θαιιηέξγεηα ζηελ νπνία έρεη εθαξκνζηεί ην 

θπηνπξνζηαηεπηηθφ πξντφλ:  

 

 

9. ηνηρεία θπηνηνμηθφηεηαο, επαηζζεζίαο πνηθηιηψλ θαη θάζε άιιεο παξελέξγεηαο ζηα θπηά ή ηα 

πξντφληα ηνπο: 

 

 

 

 

10. πλδπαζηηθφηεηα:   

 

 

 

11. ήκαλζε θπηνπξνζηαηεπηηθνχ πξντφληνο:  

 

 

Γιατείριζη ανθεκηικόηηηας: Ομάδα Σρόποσ Γράζης 3       

- Δθαξκνγέο ζηηο ζπληζηψκελεο δφζεηο θαη κεζνδηαζηήκαηα. 

-Σν ζθεχαζκα λα εθαξκφδεηαη ζε ελαιιαγή κε εληνκνθηφλα απφ άιιε νκάδα κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν 
δξάζεο 

 

 

---- 

---- 

---- 

Γελ είλαη θπηνηνμηθφ εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη ζχκθσλα κε ζπληζηψκελεο δφζεηο εθαξκνγήο θαη ηηο 
νδεγίεο ρξήζεο 

 
 

Γελ ζπλδπάδεηαη κε ζθεπάζκαηα πνπ έρνπλ ηζρπξή αιθαιηθή αληίδξαζε 
(π.ρ. βνξδηγάιεηνο πνιηφο). 

 
 

Xn - Δπηβιαβέο, N - Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ 
 



12. Φξάζεηο θηλδχλνπ:  

 

 

 

 

 

 

 

13. Φξάζεηο αζθάιεηαο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Πξψηεο Βνήζεηεο - Αληίδνην: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ. σνθήκες αποθήκεσζης, τρονική ζηαθερόηηηα ηοσ θσηοπροζηαηεσηικού προχόνηος: 

 

 

 

 

R36 Δξεζίδεη ηα κάηηα          
R51/53  Σνμηθφ   γηα   ηνπο   πδξφβηνπο   νξγαληζκνχο,    κπνξεί   λα   πξνθαιέζεη δπζκελείο  
 καθξνρξφληεο επηπηψζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ.            
R63 Πηζαλφο θίλδπλνο δπζκελψλ επηδξάζεσλ ζην έκβξπν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο. 
R65/66   Δπηβιαβέο: κπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβε ζηνπο πλεχκνλεο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο.  
 Παξαηεηακέλε έθζεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη μεξφηεηα δέξκαηνο ή ζθάζηκν. 

S1/2  Φπιάμηε ην θιεηδσκέλν θαη καθξηά απφ παηδηά      
S13 Φπιάμηε ην καθξηά απφ ηξφθηκα, πνηά θαη δσνηξνθέο 
S20/21  Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε κελ ηξψηε, πίλεηε ή θαπλίδεηε 
S23 Μελ αλαπλέεηε ηα εθλεθψκαηα 
S25 Απνθεχγεηε ηελ επαθή κε ηα κάηηα 
S36/37  Φνξάηε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία θαη γάληηα 
SΤ8 Πιχλεηε ηα ρέξηα θαη ηα αθάιππηα κέξε ηνπ ζψκαηνο πξηλ θάηε, πηείηε ή θαπλίζεηε 

θαη κεηά ηνλ ςεθαζκφ 
SP1 Μελ ξππαίλεηαη ηα λεξά κε ην ζθεχαζκα ή ηε ζπζθεπαζία ηνπ  
S60/61 Σν πιηθφ θαη ν πεξηέθηεο ηνπ λα ζεσξεζνχλ θαηά ηε δηάζεζή ηνπο    

επηθίλδπλα απφβιεηα. Απνθεχγεηε ηελ ειεπζέξσζή ηνπ ζην πεξηβάιινλ. 
 

«Γηα λα απνθχγεηε θηλδχλνπο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ, αθνινπζήζηε ηηο 
νδεγίεο ρξήζεο.» 
 

 
 
 

ε   πεξίπησζε   επαθήο   κε   ην δέξκα: πιπζείηε ακέζσο κε άθζνλν λεξφ θαη ζαπνχλη. Αλ 
ππάξρεη εξεζηζκφο δεηείζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή.  
ε   πεξίπησζε   επαθήο   κε   ηα   κάηηα:   μεπιχλεηε ακέζσο κε θαζαξφ λεξφ γηα κεξηθά ιεπηά 
δηαηεξψληαο αλνηθηά ηα βιέθαξα, θαη θαιέζηε ακέζσο γηαηξφ.      
ε πεξίπησζε εηζπλνήο: Μεηαθέξεηε ηνλ παζφληα ζε θαζαξφ αέξα θαη δηαηεξήζηε ηνλ δεζηφ ζε 
αλάπαπζε. Καιέζηε πξνιεπηηθά γηαηξφ.        
ε πεξίπησζε θαηάπνζεο: Καιέζηε ακέζσο γηαηξφ θαη δείμηε ηνπ ηελ εηηθέηα ή ην δειηίν 
δεδνκέλσλ αζθαιείαο (MSDS). Μελ πξνθαιέζεηε εκεηφ.        
 
Γελ ππάξρεη εηδηθφ αληίδνην. Αθνινπζείζηε ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία.     
 
Σηλ. Κένηροσ δηληηηριάζεφν: 1401 
 

 

Να απνζεθεχεηαη ζηελ αξρηθή ηνπ θιεηζηή ζπζθεπαζία ζε ρψξν δξνζεξφ, μεξφ θαη θαιά 
αεξηδφκελν. ηηο ζπλζήθεο απηέο δηαηεξείηαη ζηαζεξφ γηα 2 ρξφληα 

 
 



 

Σ.  Οδηγίες για ηην αζθαλή απόζσρζη ηοσ θσηοπροζηαηεσηικού προχόνηος και ηης 
ζσζκεσαζίας: 

 

 

 

 

 

Ε. Άλλες πληροθορίες / σποτρεώζεις: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηκεξνκελία:   21/03/2012  

 

                      

         (Αλδξνχια Γεσξγίνπ) 
                 Γηεπζχληξηα  
           Σκήκαηνο Γεσξγίαο 
 

       θξαγίδα 

 

 

Οη άδεηεο ζπζθεπαζίεο μεπιέλνληαη ππφ πίεζε ή γίλεηαη ηξηπιφ μέπιπκα. Σα λεξά ηνπ μεπιχκαηνο 
πξνζηίζεληαη ζην ςεθαζηηθφ δηάιπκα. ηε ζπλέρεηα, αθνχ θαηαζηξαθνχλ πξνεγνπκέλσο κε 
ηξχπεκα, ελαπνηίζεληαη ζε εηδηθά ζεκεία ζπιινγήο γηα αλαθχθισζε ή αλάθηεζε ελέξγεηαο. 

 

Η παξνχζα άδεηα κπνξεί λα αλαθιεζεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή δηαπηζησζεί παξάβαζε ησλ 
πξνλνηψλ ηνπ πεξί Φπηνπξνζηαηεπηηθψλ Πξντφλησλ ηνπ 2011. 

 


