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Λακβάλνληαο ππφςε: 

 

 

 

 

τορηγείηαι άδεια για διάθεζη ζηην αγορά και τρήζη ζηο θσηοπροζηαηεσηικό προχόν 

   CLUSTER 500      με ηα ακόλοσθα ζηοιτεία: 

 

Α) Γενικά ζηοιτεία άδειας 

 

1. Αξηζκφο Άδεηαο: 

 

Ζκεξνκελία ρνξήγεζεο άδεηαο:  

 

Ζκεξνκελία ιήμεο άδεηαο:  

 

2. Κάηνρνο ηεο άδεηαο:  

 

 

 

 

3. Τπεχζπλνο γηα ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά:   

(εθφζνλ είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ  

θάηνρν άδεηαο)  

 

4. Γηαλνκέαο / Γηαλνκείο:   

 

 

 

 

2951 

30/10/2012 

31/10/2016 

Diachem S.p.A. 
Via Tonale 15  
24061 Albano S. Alessandro (BG) 
ITALY 

L. Lambrou Agro Ltd 
 

L. Lambrou Agro Ltd 

 

Σελ αίηεζε κε αξ. 3481, εκεξνκελίαο 18/07/2012 γηα ρνξήγεζε άδεηαο 
θπηνπξνζηαηεπηηθνχ πξντφληνο κε βάζε ηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε ηεο αμηνιφγεζεο πνπ 
δηελεξγήζεθε γηα ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ηνπ ίδηνπ ζθεπάζκαηνο ζηελ Ηηαιία,  
 
 
 
 
 
 
 
 



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 250θ.εθ., 500θ.εθ. θαη 1ι.  HDPE (Πνιπαηζπιέλην) 

2 Γνρεία 5ι., 10ι. θαη 20ι. HDPE (Πνιπαηζπιέλην) 

 

  

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.:  

 

 

 

Cluster 500 

πκππθλσκέλν ελαηψξεκα (SC)  

iprodione 50% β/ν 
βνεζεηηθέο νπζίεο κέρξη 100% β/β 

Diachem S.p.A 

Diachem S.p.A 

Diachem S.p.A 

iprodione 

960 g/kg 

Jiangsu Lanfeng Biochemical Co Ltd, China. 

Jiangsu Lanfeng Biochemical 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:  

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

Μπθεηνθηφλν επαθήο κε πξνζηαηεπηηθή θαη ζεξαπεπηηθή 
δξάζε, πνπ δξα παξεκπνδίδνληαο ηελ αλάπηπμε ηνπ 
κπθειίνπ θαη ηε βιάζηεζε ησλ ζπνξίσλ ζηνπο επαίζζεηνπο 
κχθεηεο 

 

Φεθαζκφο θαιχςεσο θπιιψκαηνο 

 Γεκίζηε ην ςεθαζηήξα κε ηε κηζή πνζφηεηα ηνπ απαηηνχκελνπ λεξνχ. Πξνζζέζηε ηε 
ζπληζηψκελε δφζε ηνπ ζθεπάζκαηνο ζε κηθξή πνζφηεηα λεξνχ θαη ξίμηε ην δηάιπκα ζην 
ςεθαζηήξα αλαδεχνληαο θαιά. πκπιεξψζηε κε ην ππφινηπν λεξφ ππφ ζπλερή αλάδεπζε. 
             



5. Φάζκα Γξάζεο 

Πεδίο Δθαρμογής Αζθένεια 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./δεκ. 

Ατλαδιά 
Καζηαλή θειίδσζε 

(Stemphylium vesicarium) 
150 100 – 150  150 – 225  

Φεθαζκνί αξρίδνπλ ζηελ πηψζε ησλ 
πεηάισλ 

2 κε κεζνδηάζηεκα  
20 εκέξεο 

Ροδακινιά 
Νεκηαρινιά  

Μνλίιηα αλζέσλ  
(Monilinia laxa) 

150  100 – 150  150 – 225  

1νο ςεθαζκφο ζηελ άλζεζε 

Μνλίιηα θαξπψλ  
(Monilinia fructigena) 

2νο ςεθαζκφο ζηελ σξίκαλζε ησλ 
θαξπψλ 

Αμπέλι 
Βνηξχηεο  

(Botrytis cinerea) 150 100 150  
Φεθαζκνί θπιιψκαηνο απφ ηελ 
πιήξε άλζεζε σο ηελ σξίκαλζε 

ησλ θαξπψλ 

Φράοσλα  
Βνηξχηεο  

(Botrytis cinerea) 150  100 100 
Φεθαζκνί θπιιψκαηνο απφ ηελ 

έλαξμε ηεο άλζεζεο 

Ακηινίδιο 
Βνηξχηεο 

(Botrytis cinerea) 
150 100  150 

Γχν ςεθαζκνί απφ ηελ έλαξμε ηεο 
άλζεζεο θαη έπεηηα 

Μαρούλια και άλλα 
ζαλαηικά και αρφμαηικά 

θσηά  
 

(Τπαίθροσ) 

Βνηξχηεο  
(Botrytis cinerea), 

θιεξσηίληα 
(Sclerotinia spp), 

Ρηδνθηφληα 
(Rhizoctonia spp.) 

100-150 60-80 80 – 90  
Φεθαζκνί θπιιψκαηνο κεηά ην 

ζηάδην ησλ 2-3 θχιισλ, κέρξη ην 
θιείζηκν ησλ γξακκψλ 

Ρύζι 
Δικηλζνζπφξην 

(Helminthosporium 
oryzae) 

100 60 – 80 60-80 
Φεθαζκνί κε ηελ εκθάληζε ησλ 

ζπκπησκάησλ 



 

 

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

κεηαζπιιεθηηθέο ρξήζεηο:  

Καλλιέργειες Υρόνος Αζθάλειας 

Ρνδαθηληά, Νεθηαξηληά 3 εκέξεο 

Αθηηλίδην 15 εκέξεο 

Αριαδηά,  Μαξνχιηα θαη άιια ζαιαηηθά θαη 
αξσκαηηθά θπηά,  Ακπέιη , Φξάνπια 

21 εκέξεο  

Ρχδη 28 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:   

Γιατείριζη ανθεκηικόηηηας: Ομάδα Σρόποσ Γράζης: 2  
 
- Δθαξκνγή θαιιηεξγεηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ κεηψλνπλ ηνπο πιεζπζκνχο ησλ παζνγφλσλ 
- Διαρηζηνπνίεζε ηνπο αξηζκνχ εθαξκνγψλ – φρη πεξηζζφηεξν απφ 2 ή 3 αλάινγα κε ηελ 
θαιιηέξγεηα  
- Υξήζε ηνπ Cluster 500 σο κέξνο νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο ςεθαζκνχ θαη ζε ελαιιαγή κε 
κπθεηνθηφλα άιισλ νκάδσλ – φρη δηθαξβνμηκίδηα, αξσκαηηθνί πδξνγνλάλζξαθεο, 
θαηλπινππξξφιεο  
 

---- 

---- 

24 ψξεο 

Γελ είλαη θπηνηνμηθφ ζηηο πξνηεηλφκελεο θαιιηέξγεηεο θαη δφζεηο  εθαξκνγήο.  
 
 

Γελ ζπλδπάδεηαη κε άιια θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα. Να ρξεζηκνπνηείηαη 
κφλν ηνπ  



 

11. ήκαλζε θπηνπξνζηαηεπηηθνχ πξντφληνο:  

 

12. Φξάζεηο θηλδχλνπ:  

 

 

 

 

13. Φξάζεηο αζθάιεηαο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Πξψηεο Βνήζεηεο - Αληίδνην: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xn-Δπηβιαβέο, Ν-Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ 

  R40 Ύπνπην θαξθηλνγέλεζεο   
        

R51/53 Σνμηθφ γηα ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξφληεο δπζκελείο 
επηπηψζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ. 

 
 

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      
 

S22       Μελ αλαπλέεηε ηελ ζθφλε 
 

S24/25  Απνθεχγεηε ηελ επαθή κε ην δέξκα θαη ηα κάηηα 
 

S29   Μελ αδεηάδεηε ην πεξηερφκελν ζηελ απνρέηεπζε   
    

S36/37  Φνξάηε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία θαη γάληηα  
Οη εξγάηεο ζα πξέπεη λα θνξνχλ πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία θαη γάληηα φηαλ εηζέξρνληαη ζην ρψξν 
εθαξκνγήο κεηά ηνλ ςεθαζκφ 
 

S46        ε πεξίπησζε θαηάπνζεο δεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή ζπκβνπιή θαη δείμηε απηφ ην δνρείν  
 ή ηελ εηηθέηα 
 

S57   Σν πιηθφ θαη ν πεξηέθηεο ηνπ πξέπεη λα δηαηεζεί κε αζθαιή ηξφπν   
  

S61     Απνθχγεηε ηε ειεπζέξσζή ηνπ ζην πεξηβάιινλ. Αλαθεξζείηε ζε εηδηθέο νδεγίεο /δειηίν  
 δεδνκέλσλ αζθαιείαο.  
 

SP1      Μελ ξππαίλεηε ην λεξφ κε ην πξντφλ ή ηε ζπζθεπαζία ηνπ. 
   

SPe3  Γηα λα πξνζηαηέςεηε ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο, λα αθήζεηε κηα αςέθαζηε δψλε πξνζηαζίαο 
10 μέηρφν γηα ηηο δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο απφ ηα επηθαλεηαθά χδαηα   

 
«Για να αποθύγεηε κινδύνοσς για ηην ανθρώπινη σγεία και ηο περιβάλλον, ακολοσθείζηε ηις οδηγίες 
τρήζης»             
      

Γεληθά: Απνθχγεηε επαθή κε ην δέξκα, ηα κάηηα θαη ηα ξνχρα. Απνκαθξχλεηε ηα εκπνηηζκέλα απφ ην 
ςεθαζηηθφ πγξφ ξνχρα. Δάλ εκθαληζηνχλ δπζθνιίεο, αλαδεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή. Γείμηε ην δνρείν 
θαη/ή ην Γειηίν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο ζην γηαηξφ.    
ε   πεξίπησζε   επαθήο   κε   ηα   κάηηα:   Ξεπιχλεηε ηα κάηηα κε θαζαξφ λεξφ γηα αξθεηά ιεπηά. 
Αθαηξέζηε ηνπο θαθνχο επαθήο κεηά απφ 1-2 ιεπηά θαη ζπλερίζηε ην μέπιπκα γηα αξθεηά ιεπηά  
αθφκε.   Δάλ  παξαηεξεζνχλ ζπκπηψκαηα ζπκβνπιεπζείηε νθζαικίαηξν 
ε πεξίπησζε επαθήο κε ην δέξκα: Αθαηξέζηε ηα εκπνηηζκέλα κε ην ςεθαζηηθφ πγξφ ξνχρα ακέζσο 
θαη πιχλεηε θαιά ηα πξνζβεβιεκέλα κέξε ηνπ ζψκαηνο κε λεξφ θαη ζαπνχλη. Πιχλεηε ηα ιεξσκέλα 
ξνχρα πξηλ ηα μαλαθνξέζεηε. Δάλ ν εξεζηζκφο παξακέλεη δεηείζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή.   
ε πεξίπησζε εηζπλνήο: Μεηαθέξεηε ηνλ παζφληα ζε θαζαξφ αέξα θαη δηαηεξήζηε   ηνλ δεζηφ ζε 
αλάπαπζε. πκβνπιεπζείηε γηαηξφ.        
ε πεξίπησζε θαηάπνζεο: Εεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή ζπκβνπιή θαη δείμηε απηφ ην δνρείν ή ηελ εηηθέηα.
         
Γελ ππάξρεη εηδηθφ αληίδνην. Αθνινπζείζηε ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία. 
  

Σηλ. Κένηροσ δηληηηριάζεφν: 1401    



Δ. σνθήκες αποθήκεσζης, τρονική ζηαθερόηηηα ηοσ θσηοπροζηαηεσηικού προχόνηος: 

 

 

 

 

 

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

ζσζκεσαζίας: 

 

 

 

 

 

Ε. Άλλες πληροθορίες / σποτρεώζεις: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζκεξνκελία:      30/10/2012   

 

                      

         (Αλδξνχια Γεσξγίνπ) 
                 Γηεπζχληξηα  
           Σκήκαηνο Γεσξγίαο 
 

       θξαγίδα 

 

 

Σν ζθεχαζκα παξακέλεη ζηαζεξφ γηα 2 ρξφληα ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαζθεπήο ηνπ, 
φηαλ απνζεθεχεηαη, ζηελ αξρηθή ηνπ, θιεηζηή ζπζθεπαζία, ζε δξνζεξφ θαη θαιά αεξηδφκελν μεξφ 
ρψξν πξνζηαηεπφκελν απφ αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο θαη ην άκεζν ειηαθφ θσο. 
 
 

Σα θελά πιηθά ζπζθεπαζίαο αθνχ θαηαζηξαθνχλ πξνεγνπκέλσο κε ζθίζηκν, γηα ηε δηαζθάιηζε 
ηεο κε πεξαηηέξσ ρξήζεο, ελαπνηίζεληαη ζηα ζεκεία ζπιινγήο γηα αλάθηεζε ελέξγεηαο.   
        

 
 

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

 


