
Παράρτημα 
 
 

Όροι έγκρισης του σκευάσματος   Bayfidan 312SC  με αριθμό εγγραφής 2592  . 
 

21 Ιουνίου 2011 
 
 
 
Κάτοχος εγγραφής:  Bayer CropScience AG, Germany     
 
 
Εμπορικό Όνομα:  Bayfidan 312SC        
 
 
Μορφή:    Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)      
 
 
Εγγυημένη σύνθεση:  triadimenol 31,29% β/ο       
 
    βοηθητικές ουσίες 71,28 β/β      
 
 
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική 
ουσία:      triadimenol 97% min.                
 
 
Παρασκευαστής δραστικής ουσίας:  Bayer CropScience AG, Germany     
 
 
Παρασκευαστής σκευάσματος:  Bayer CropScience AG, Germany   
 
 
∆ιανομέας:   Κώστας Χριστοδούλου Λτδ.      
 
 
Στόχος για τον οποίο προορίζεται: 
  ∆ιασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση  
 
 
Τρόπος εφαρμογής:  Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος      
 
 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος: 
  Γεμίστε το ψεκαστήρα με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Ανακινήστε το 
σκεύασμα καλά, προσθέστε τη συνιστώμενη δόση στο νερό αναδεύοντας και 
συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.              
 
 
 



Φάσμα δράσης 
 

Καλλιέργεια Ασθένειες 
∆όσεις σκευάσματος 

Χρόνος εφαρμογής 
Μέγιστος αριθμός 
εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική 

περίοδο 
κ.εκ. / 100 λ. 
ψεκ. υγρού 

Όγκος ψεκ. 
υγρού 

(λίτρα / δεκ.)
κ.εκ. / δεκ. 

Μηλιά 
Ωίδιο  
(Podosphaera 
leucotricha) 

8 200 16 

Εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την 
ανάπτυξη της ασθένειας, εφαρμογές στα 
στάδια πράσινης, ρόδινης κορυφής και 
πτώσης των πετάλων 

4 

Αμπέλι Ωίδιο  
(Uncinula necator) 8-16 150 12-24 

Εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την 
ανάπτυξη της ασθένειας, εφαρμογές: 
- όταν οι βλαστοί αποκτήσουν 2-3 φύλλα 
και 
- κατά την άνθηση 

2 

Τομάτα 
Πιπεριά 

Ωίδιο  
(Leveillula taurica, 
Oidium lycopersicum) 

24-32 100 24-32 

Με την εμφάνιση των πρώτων 
συμπτωμάτων της ασθένειας και 
επανάληψη ανάλογα με την ένταση της 
προσβολής και τις καιρικές συνθήκες 

3 

Κολοκυνθοειδή: 
Αγγούρι, 
Αγγουράκι, 
Κολοκυθάκι 
 
Πεπόνι,  
Κολοκύθες, 
Καρπούζι 

Ωίδιο  
(Erysiphe spp, 
 Sphaerotheca sp.) 

8-16 
 
 
 

8-16 

200 
 
 
 

100 

16-32 
 
 
 

8-16 

Με την εμφάνιση των πρώτων 
συμπτωμάτων της ασθένειας και 
επανάληψη ανάλογα με την ένταση της 
προσβολής και τις καιρικές συνθήκες 

3 

Αγκινάρα 
Ωίδιο  
(Leveillula taurica, 
Oidium cynarae) 

24-32 100 24-32 Με την εμφάνιση των πρώτων 
συμπτωμάτων της ασθένειας  1 

Σιτάρι 
Κριθάρι 

Ωίδιο  
(Erysiphe graminis) 
 
Σκωριάσεις 
(Puccinia spp.) 

40 
 
 
 

40 

60 
 
 
 

60 

24 
 
 
 

24 

Περί το τέλος αδελφώματος – αρχή 
καλαμώματος, με την εμφάνιση των 
πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας. 
 
Με την εμφάνιση των πρώτων 
συμπτωμάτων της ασθένειας  

1 

Bayfidan 312SC 



Παρατηρήσεις : 
1. Το εύρος των δόσεων είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής και το στάδιο 
ανάπτυξης του φυτού. 
2. Στις καλλιέργειες αμπέλι, μηλιά και λαχανικά υπό κάλυψη να ακολουθούνται, στις 
περιοχές όπου εφαρμόζονται, τα προγράμματα γεωργικών προειδοποιήσεων. 
3. Στο αμπέλι, η εφαρμογή του πρέπει απαραίτητα να εναλλάσσεται με μυκητοκτόνα 
επαφής και οι επεμβάσεις με το σκεύασμα να μην ξεπερνούν τις δύο ανά 
καλλιεργητική περίοδο. 
 
 
Χρόνος ασφάλειας (τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή): 
 
Αμπέλι, Σιτάρι, Κριθάρι:   35 μέρες   
    
Μηλιά, Τομάτα, Πιπεριά 
Κολοκυνθοειδή, Αγκινάρα:  21 μέρες  
 
 
∆ιαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου ∆ράσης: 3       
•Συνιστάται η εφαρμογή του να γίνεται σε μίγμα με μη διασυστηματικό, προστατευτικό 
μυκητοκτόνο (επαφής) 
 
 
Φυτοτοξικότητα:    ∆εν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και     

  δόσεις εφαρμογής        

 
Σήμανση τοξικότητας:   Xn- Επιβλαβές,    Ν-Επικίνδυνο για το περιβάλλον    
 
Φράσεις κινδύνου: 
  R22  Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης       

  R43:      Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα   

  R51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει   

  μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον    
 

Φράσεις ασφάλειας 
 

  S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο 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 αναπνέετε το ψεκαστικό υγρό        

  S36/37   Φοράτε συσκευή προστασίας προσώπου και κατάλληλα γάντια    
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  S61 Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευθείτε  

  τις ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφάλειας      

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

ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης         

 

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο 
Μετακινείστε τον παθόντα από την επικίνδυνη περιοχή, Εάν ο πάσχων έχει 

συμπτώματα λιποθυμίας, μεταφέρετέ τον και τοποθετήστε τον σε σταθερή πλευρική 

θέση.                             

Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα που έχουν βραχεί με το σκεύασμα.      

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι και 

ζητήστε ιατρική συμβουλή.         

Σε περίπτωση κατάποσης μην προκαλείτε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα με νερό και 

καλέστε αμέσως γιατρό.         

 
∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.    

Πλύση στομάχου, μετά φαρμακευτικός άνθρακας (carbo medicalis) και θειικό νάτριο.  

 
Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401 
 
 
 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας 
  
Τα υλικά συσκευασίας (φιάλες) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα 

νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε πίσω στο ψεκαστήρα) και στη συνέχεια αφού 

καταστραφούν προηγουμένως, 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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