
Παράρτημα 
 
 

Όροι έγκρισης του σκευάσματος  Floramite 240SC   με αριθμό εγγραφής  2581   . 
 

 07 Ιουλίου 2009  
 
 
 
Κάτοχος εγγραφής:  Crompton (Uniroyal Chemical) Registrations Ltd    
 
 
Εμπορικό Όνομα:  Floramite 240SC           
 
 
Μορφή:  Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)      
 
 
Εγγυημένη σύνθεση:  bifenazate 24% β/ο                           
 
    βοηθητικές ουσίες 76,65% β/β                     
 
 
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική 
ουσία:     bifenazate 95% w/w min.                                    
 
 
Παρασκευαστής δραστικής ουσίας:  Crompton Manufacturing Company, Inc.    
 
 
Παρασκευαστής σκευάσματος:  Chemtura Corporation - USA     
 
 
∆ιανομέας:   Spyros Stavrinides Chemicals Ltd      
 
 
Στόχος για τον οποίο προορίζεται: 
Εκλεκτικό ακαρεοκτόνο επαφής για την καταπολέμηση των κινητών μορφών των 

ακαρέων                                            

 
 
Τρόπος εφαρμογής:  Ψεκασμός πλήρους κάλυψης φυλλώματος. Ο ψεκασμός να 
γίνεται με επαρκές ψεκαστικό διάλυμα ώστε να βρέχεται και το επάνω και το κάτω 
μέρος της φυλλικής επιφάνειας           
 
 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος: 
  Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Γεμίστε το ψεκαστήρα με τη μισή ποσότητα του 
απαιτούμενου νερού. Προσθέστε τη συνιστώμενη δόση στο ψεκαστήρα, αναδεύοντας. 
Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση.       
 
 
 



 
 
Φάσμα δράσης 
 

Καλλιέργειες Εχθρός 
∆όση 
(κ.εκ. /  

100 λ νερό) 

Όγκος  
ψεκ. υγρού  

(λίτρα / δεκ.) 

Χρόνος / Αριθμός / 
Μεσοδιάστημα 
εφαρμογών 

Χρόνος 
ασφάλειας 

Θερμοκηπίου: 
Φράουλα 
Τομάτα 
Πιπεριά 
Μελιτζάνα 
Αγγούρι 
Κολοκύθι 

Ακάρεα 40 100 

Με την εμφάνιση των 
ακαρέων. 
Αρ. εφαρμογών:  
2 ανά καλλιεργητική 
περίοδο 
Μεσοδιάστημα: 7 ημέρες 

3 ημέρες 

Υπαίθρου και 
Θερμοκηπίου:  
Ανθοκομικά και 
Καλλωπιστικά 
Φυτά  

Ακάρεα 40 100-150 

Με την εμφάνιση των 
ακαρέων. 
Αρ. εφαρμογών:  
2 ανά καλλιεργητική 
περίοδο 
Μεσοδιάστημα: 7 ημέρες 

- 

Υπαίθρου και 
Θερμοκηπίου:  
Φυτώρια 
Ανθοκομικών και 
Καλλωπιστικών 
Φυτών 

Ακάρεα 40 100-150 

Με την εμφάνιση των 
ακαρέων. 
Αρ. εφαρμογών:  
2 ανά καλλιεργητική 
περίοδο 
Μεσοδιάστημα: 7 ημέρες 

- 

 
 
 

 
Λόγω της ανθεκτικότητάς του ως προς τα αρπακτικά (έντομα και ακάρεα) μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε προγράμματα Ολοκληρωμένης καταπολέμησης (IPM)    

 
∆ιαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου ∆ράσης: un     
Για την αποφυγή εμφάνισης ανθεκτικότητας θα πρέπει:       

- Να εφαρμόζεται νωρίς μόλις εμφανιστούν τα πρώτα ακάρεα     

- Να τηρείται ο μέγιστος αριθμός εφαρμογών / καλλιεργητική περίοδο (2) και το 

μεσοδιάστημα μεταξύ εφαρμογών (7 ημέρες)         

- Οι δύο επόμενοι ψεκασμοί να γίνονται με ακαρεοκτόνα διαφορετικής χημικής ομάδας  

 
 
Φυτοτοξικότητα:   ∆εν παρουσιάζει καμία φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις 

και δόσεις εφαρμογής.            
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Σήμανση τοξικότητας:  Xi-Ερεθιστικό, N-Επικίνδυνο για το περιβάλλον                       
 
Φράσεις κινδύνου: 
  R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα   

  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, μην πίνετε ή καπνίζετε    

  S23 Μην εισπνέετε τα σταγονίδια του ψεκασμού      

  S24/25 Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια      

  S36/37  Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και 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.      

  SP1        Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του    

  SPe3      Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη 

ζώνη προστασίας 10 μέτρων μέχρι σώματα επιφανειακών νερών      

 
«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε 
τις οδηγίες χρήσης.» 
 
 
Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο 
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.  

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε 

ιατρική συμβουλή         

Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός. Ζητήστε αμέσως ιατρική 

συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.        
 

∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.    
 

 
Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401 
 
 

Floramite 240SC 



 
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 τρυπηθούν, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής.    

 
 
 
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 της δραστικής 

ουσίας στο Παράρτημα Ι του περί Γεωργικών Φαρμάκων Νόμου του 1993 και 2004.   
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