
Παξάξηεκα 
 
 

Όξνη έγθξηζεο ηνπ ζθεπάζκαηνο  Kendo SC κε αξηζκό εγγξαθήο  1668   . 
 

20 Μαξηίνπ 2009 
 

 

 

Κάηνρνο εγγξαθήο:  A. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd     
 
 
Εκπνξηθό Όλνκα:  Kendo SC                                                  
 
 
Μνξθή:  πκππθλσκέλν ελαηώξεκα (SC)      
 
 
Εγγπεκέλε ζύλζεζε:  fenpyroximate 5,25% β/β       

 

    βνεζεηηθέο νπζίεο κέρξη 100%  β/β     

 

 

 

 
Παξαζθεπαζηήο δξαζηηθήο νπζίαο:   NIHON NOHYAKU Co. Ltd     
 
 
Παξαζθεπαζηήο ζθεπάζκαηνο:   NIHON NOHYAKU Co. Ltd     
 
 
Δηαλνκέαο:   A. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd     
 
 
Σηόρνο γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη:  

Με-δηαζπζηεκαηηθό αθαξενθηόλν πνπ δξα δηα επαθήο θαη από ζηνκάρνπ ζε όια ηα 

ζηάδηα αθαξέσλ                                                                  

 
 
Τξόπνο εθαξκνγήο:  Ψεθαζκόο θπιιώκαηνο       
 
 
Τξόπνο παξαζθεπήο ςεθαζηηθνύ δηαιύκαηνο: 
  Γεκίζηε ην ςεθαζηήξα κε ηε κηζή πνζόηεηα ηνπ απαηηνύκελνπ λεξνύ. Πξνζζέζηε ηε 
ζπληζηώκελε δόζε ηνπ ζθεπάζκαηνο αλαδεύνληαο θαιά θαη ζπκπιεξώζηε κε ην 
ππόινηπν λεξό.              
 
 
 
 
 
 
 



Φάζκα δξάζεο 
 
Γηα θαηαπνιέκεζε θόθθηλνπ θαη θίηξηλνπ ηεηξάλπρνπ (Tetranuchus urticae, T. Telarius, 
Panonychus ulmi, P. Citri, Brevipalpus spp. θ.α.) 
 

Καιιηέξγεηεο 
Δόζε 

(θ.εθ / 100 ι λεξό) 

Μέγηζηνο αξ. 
εθαξκνγώλ 

Χξόλνο 
αζθάιεηαο 

Εζπεξηδνεηδή 100-150 1 14 

Μειηά  
Αριαδηά 

100-150 1 14 

Ρνδαθηληά  
Νεθηαξηληά 
Κεξαζηά 

100-150 1 14 

Ακπέιη  100-150 1 14 

Φξάνπια  150-200 1 3 

Σνκάηα 
Πηπεξηά 
Μειηηδάλα 

150-200 1 3 

Αγγνύξη 150-200 1 14 

Φαζόιηα 150-200 1 7 

Άλζε  150-200 1 - 

 
 

Δηαρείξηζε αλζεθηηθόηεηαο: Οκάδα Τξόπνπ Δξάζεο: 21A    

Να κελ εθαξκόδεηαη πεξηζζόηεξν από κία θνξά αλά θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν.   

 

 

Φπηνηνμηθόηεηα:     Δελ είλαη θπηνηνμηθό ζηηο ζπληζηώκελεο θαιιηέξγεηεο θαη                   

                                               δόζεηο εθαξκνγήο                                                                                       

 

 

Σπλδπαζηηθόηεηα:    Να κελ ζπλδηάδεηαη κε βνξδηγάιεην πνιηό θαη γεληθά ραιθνύρα   

ζθεπάζκαηα θαη κε ζεηαζβέζηην. ε πεξίπησζε ζπλδηαζκνύ ηνπ κε άιια ζθεπάζκαηα   

λα πξνεγείηαη πάληα δνθηκή ζε κηθξή θιίκαθα γηα πξνζηαζία ηεο θπηείαο .            

Δελ ζπλίζηαηαη λα ζπλδηάδεηαη κε πεξηζζόηεξν από έλα ζθεπάζκαηα.               

 

Kendo SC 



Σήκαλζε ηνμηθόηεηαο:  Xn-Επηβιαβέο, Ν-Επηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ     

 
 
Φξάζεηο θηλδύλνπ: 

  R20 Επηβιαβέο όηαλ εηζπλέεηαη.         

  R50/53 Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη   

  καθξνρξόληεο δπζκελείο επηπηώζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ    

 

Φξάζεηο αζθάιεηαο 
 

  S1/2 Φπιάμηε ην θιεηδσκέλν θαη καθξηά από παηδηά      

  S13 Φπιάμηε ην καθξηά από ηξόθηκα, πνηά θαη δσνηξνθέο     

  S20/21 Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε κελ ηξώηε, κελ πίλεηε ή θαπλίδεηε    

  S23 Μελ αλαπλέεηαη ηα ζηαγνλίδηα ηνπ ςεθαζηηθνύ πγξνύ     

  S36/37/39  Φνξάηε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία, γάληηα θαη ζπζθεπή    

                     πξνζηαζίαο καηηώλ / πξνζώπνπ       

  S60/61 Σν πιηθό θαη ν πεξηέθηεο ηνπ λα ζεσξεζνύλ θαηά ηε δηάζεζή ηνπο, επηθίλδπλα  

 απόβιεηα.  Απνθεύγεηε ηελ ειεπζέξσζή ηνπ ζην πεξηβάιινλ. Αλαθεξζείηε ζε  

 εηδηθέο νδεγίεο / δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο.      

  SP 1 Μελ κνιύλεηαη ην λεξό κε ην πξντόλ ή ηε ζπζθεπαζία ηνπ. Απνθεύγεηε ηε   

                δηαζπνξά ςεθαζηηθώλ ζηαγνληδίσλ ζε πδάηηλεο επηθάλεηεο.     

 Να κελ ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηνρέο πνπ κπνξεί λα κνιύλεη ηα επηθαλεηαθά ή  

 ππόγεηα λεξά         

 

 Κξαηείζηε ηα παξαγσγηθά δώα καθξηά από ηε ςεθαζκέλε πεξηνρή γηα 7 εκέξεο  

 

Πξώηεο βνήζεηεο – Αληίδνην 

Αλ εηζπλεπζζεί κεηαθέξεηε ην άηνκν ζηνλ θαζαξό αέξα, θξαηήζηε ην ήζπρν θαη 

δηαηεξήζηε ηελ θαλνληθή ζεξκνθξαζία ηνπ ζώκαηνο. Αλ ηα ζπκπηώκαηα δηαξθνύλ 

θαιέζηε γηαηξό.          

ε πεξίπησζε επαθήο κε ην δέξκα αθαηξέζηε ακέζσο ην ξνπρηζκό θαη πιπζείηε 

ακέζσο κε άθζνλν λεξό θαη ζαπνύλη         

ε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα πιπζείηε ακέζσο κε άθζνλν λεξό θαη δεηήζηε 

ηαηξηθή ζπκβνπιή         

ε πεξίπησζε θαηάπνζεο δεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή ζπκβνπιή θαη δείμηε απηό ην δνρείν 

ή ηελ εηηθέηα. Να ΜΗΝ πξνθαιέζεηε εκεηό. Να γίλεη πιύζε ζηνκάρνπ κε 4 ιίηξα λεξνύ 

θαη κεηά λα ρνξεγεζεί δσηθόο άλζξαθαο θαη ζεηηθό λάηξην.                                     

Kendo SC 



 

Δελ ππάξρεη εηδηθό αληίδνην. Αθνινπζείζηε ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία.    

 

Τει. Κέληξνπ δειεηεξηάζεσλ: 1401 
 

 

Οδεγίεο γηα ηελ αζθαιή απόζπξζε ηεο ζπζθεπαζίαο 
  
Οη άδεηεο ζπζθεπαζίεο μεπιέλνληαη ππό πίεζε ή γίλεηαη ηξηπιό μέπιπκα. Σα λεξά ηνπ 

μεπιύκαηνο πξνζηίζεληαη ζην ςεθαζηηθό δηάιπκα. ηε ζπλέρεηα, αθνύ νη άδεηεο 

ζπζθεπαζίεο ηξππεζνύλ, ελαπνηίζεληαη ζε εηδηθά ζεκεία ζπιινγήο.    
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