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Λακβάλνληαο ππφςε: 

 

 

 

 

 

 

ηροποποηείηαη ε άδεηα γηα δηάζεζε ζηελ αγορά θαη τρήζε ηοσ θσηοπροζηαηεσηηθού 

προχόληος    DANADIΜ PROGRESS 40EC   φς αθοιούζφς: 

 

Α) Γεληθά ζηοητεία άδεηας 

 

1. Αξηζκφο Άδεηαο: 

 

Ζκεξνκελία ηξνπνπνίεζεο άδεηαο:  

 

Ζκεξνκελία ιήμεο άδεηαο:  

 

2. Κάηνρνο ηεο άδεηαο:  

 

 

 

 

3. Υπεχζπλνο γηα ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά:   

(εθφζνλ είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ  

θάηνρν άδεηαο)  

 

4. Γηαλνκέαο / Γηαλνκείο:  

 

 

 

 

 

Τελ αίηεζε κε αξ. 07, εκεξνκελίαο 20/07/2012 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε πθηζηάκελεο άδεηαο 
θπηνπξνζηαηεπηηθνχ πξντφληνο κεηά ηελ έγθξηζε φισλ ησλ δξαζηηθψλ νπζηψλ πνπ 
πεξηέρνληαη ζην πξντφλ θαη 
 
ηελ επηζηνιή ηνπ αηηεηή κε εκ. 14/06/2012 γηα ηξνπνπνίεζε ηεο άδεηαο κε βάζε ηελ 
ακνηβαία αλαγλψξηζε ηεο αμηνιφγεζεο πνπ δηελεξγήζεθε γηα ρνξήγεζε ηεο νξηζηηθήο 
άδεηαο ηνπ ίδηνπ ζθεπάζκαηνο ζηελ Διιάδα,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2626 

08/08/2012 

30/09/2017 

CHEMINOVA A/S 
P.O. Box 9 
DK – 7620  
Lemvig - Denmark 

Costas Christodoulou Ltd 

Costas Christodoulou Ltd 
 



 

Β) Σασηόηεηα ηοσ Φσηοπροζηαηεσηηθού Προχόληος 

 

1. Δκπνξηθφ Όλνκα:            

 

2. Μνξθή:  

 

3. Δγγπεκέλε ζχλζεζε ηνπ ζθεπάζκαηνο:   

 

 

4. Παξαζθεπαζηήο ζθεπάζκαηνο:  

 

 

5. Δξγνζηάζην παξαζθεπήο ηνπ ζθεπάζκαηνο:  

 

 

6. Δξγνζηάζην ζπζθεπαζίαο ηνπ ζθεπάζκαηνο:  

 

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

 

Α/Α Δίδνο Μέγεζνο Υιηθφ 

1. Φηάιεο 
50 θ.εθ., 100 θ.εθ.,  150θ.εθ., 200θ.εθ., 250 

θ.εθ., 300θ.εθ., 400θ.εθ., 500 θ.εθ. θαη 1 ιίηξν  

HDPE ή F-HDPE ή COEX 

HDPE/PA 

2. Γνρεία 2, 3, 4, 5 θαη 10 ιίηξα 
HDPE ή F-HDPE ή COEX 

HDPE/PA 

 

 

 Γ) Γραζηηθή 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.:  

  

 

 

 

 

 

Danadim Progress 40EC    

Γαιαθησκαηνπνηήζηκν πγξφ (EC)  

dimethoate: 40% β/ν 
βνεζεηηθέο νπζίεο: 61,1% β/β 

CHEMINOVA A/S, Denmark 

1. CHEMINOVA A/S, Denmark 
2. Stahler Tec, Germany 

 dimethoate 

 

 950 g/kg 

 
 

CHEMINOVA A/S, Denmark 
 

 
CHEMINOVA A/S, Denmark 

 

1) CHEMINOVA A/S, Denmark 
2) ΣΔΓΔ ΑΒΔΔ, Οηλφθπηα Βνησηίαο 



 

Γ) ηοητεία γηα ηε Υρήζε ηοσ Φσηοπροζηαηεσηηθού Προχόληος 

 

1. Καηεγνξία θαη Τξφπνο Γξάζεο:  

 

 

 

2. Πξννξίδεηαη γηα:  επαγγεικαηίεο ρξήζηεο 

 εξαζηηέρλεο ρξήζηεο 

 

 

3. Τξφπνο Δθαξκνγήο:  

 

 

4. Τξφπνο παξαζθεπήο ςεθαζηηθνχ δηαιχκαηνο:  

 

 

√ 

 

Οξγαλνθσζθνξηθφ δηαζπζηεκαηηθφ εληνκνθηφλν επαθήο θαη ζηνκάρνπ. 

α) Χεθαζκφο θαιχςεσο θπιιψκαηνο κέρξη απνξξνήο  
β) Γνισκαηηθνί ςεθαζκνί κηθξνχ φγθνπ απφ εδάθνπο 

α) γηα ηοσς υεθαζκούς θσιιώκαηος: γεκίδνπκε ηνλ ςεθαζηήξα κε λεξφ κέρξη ηε κέζε. 
Αξαηψλνπκε ην ζθεχαζκα ζε κηθξή πνζφηεηα λεξνχ θαη ην ξίρλνπκε ζην ςεθαζηήξα 
αλαδεχνληαο. Πξνζζέηνπκε ην ππφινηπν λεξφ ζπλερίδνληαο ηελ αλάδεπζε.  
 
β) γηα ηοσς δοιφκαηηθούς υεθαζκούς: πιένλ ησλ αλσηέξσ πξνζζέηνπκε θαη ηελ ειθπζηηθή 
νπζία ζην κηζνγεκηζκέλν ςεθαζηήξα, αθνχ πξνεγνπκέλσο ηε δηαιχζνπκε ζε ιίγν λεξφ. Σηελ 
πεξίπησζε απηή ε αλάδεπζε πξέπεη λα είλαη εληνλφηεξε. 
 
Καζαρηζκός υεθαζηήρα: Ακέζσο κεηά ηελ εθαξκνγή αδεηάζηε ηειείσο ηνλ ςεθαζηήξα. 
Ξεπιχλεηε ζρνιαζηηθά ηνλ ςεθαζηήξα θαη φια ηα κέξε ηνπ ςεθαζηηθνχ κε θνηλφ 
απνξξππαληηθφ αθαηξψληαο φια ηα νξαηά ππνιείκκαηα θαη μεπιχλεηε θαιά κε θαζαξφ λεξφ. 
Λάβεηε φιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνθπιάμεηο φηαλ θαζαξίδεηε ην ςεθαζηηθφ κεράλεκα. Μελ 
θαζαξίδεηε ηνλ ςεθαζηηθφ εμνπιηζκφ θαη κε ξίρλεηε ηα λεξά ηνπ θαζαξηζκνχ θνληά ζε 
πδάηηλνπο πφξνπο 
 

 
 



5. Φάζκα Γξάζεο 

Πεδίο 
Δθαρκογής 

Δτζρός ποσ ειέγτεηαη 

Γόζεης 

Σρόπος θαη Υρόλος εθαρκογής 
Μέγηζηος αρ. 

εθαρκογώλ / θαιιηεργ. 
περίοδο 

θ.εθ. /100 
ιίηρα υεθ. 

σγρού 

Όγθος υεθ. 
σγρού 

(ιίηρα / δεθ.) 

θ.εθ. 
ζθ./δεθ. 
κέγηζηε 

Δζπερηδοεηδή 
(Πνξηνθαιηά 

Λεκνληά 
Μαληαξηληά 

Γθξετπ-θξνπη) 

Αθίδες 
(Aphis spiraecola 

syn. Aphis citricola) 
100 – 120  120 120 – 144  

1νο ςεθαζκφο ζην ηέινο 
ηεο άλζεζεο 

θαη ν 2νο ζην 40% 
ηνπ ηειηθνχ κεγέζνπο ηνπ θαξπνχ 

2 

Διηά 
Γάθνο 

(Bractocera oleae) 

625 2 

12,5 
(200 ml 

ςεθαζηηθνχ 
πγξνχ 
αλά 

δέλδξν/ζε 
10 δέλδξα/ 
δεθάξην) 

Γνισκαηηθνί ςεθαζκνί 
κε πδξνιπκέλε πξσηετλε 

(0,65L/100 L 
ςεθαζηηθνχ πγξνχ) 

1 
Μπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε 
έλα ςεθαζκφ θαιχςεσο 

κε κεζνδηάζηεκα 
ηνπιάρηζηνλ 10 εκέξεο 
κεηαμχ ησλ εθαξκνγψλ 

80 – 100  120 96 – 120  

Χεθαζκνί θαιχςεσο: Αξρίδνπλ κε ηελ 
έλαξμε ηεο πξνζβνιήο θαη 
επαλαιακβάλνληαη φηαλ 

δηαπηζησζεί ελεξγφο πξνζβνιή 

2 κε κεζνδηάζηεκα 14 
εκέξεο 

Κρεκκύδη 
θόρδο 

Αζθαιώληα 
(Δζθαιφη) 

Θξίπεο 
(Thrips tabaci) 

167 – 200  30 50 – 60  
Με ηελ εκθάληζε ηεο 

πξνζβνιήο 

2 κε κεζνδηάζηεκα 10 -14 
εκέξεο 

Σοκάηα 
Μειηηδάλα 
(Υπαίζξνπ) 

Αθίδεο 
(Aphis gossypii, 

Aphis sp, 
Macrosiphum 
euphorbiae 

Myzus persicae) 

2 κε κεζνδηάζηεκα 14 
εκέξεο 

Εαταρόηεσηια 
Παληδάρηα 
Γογγύιηα 

Αθίδεο  

(Aphis fabae) 
250-300 20 50-60 

Με ηελ εκθάληζε ηεο 
πξνζβνιήο 

2 κε κεζνδηάζηεκα 21 
εκέξεο 



Πεδίο 
Δθαρκογής 

Δτζρός ποσ ειέγτεηαη 

Γόζεης 

Σρόπος θαη Υρόλος εθαρκογής 
Μέγηζηος αρ. 

εθαρκογώλ / θαιιηεργ. 
περίοδο 

θ.εθ. /100 
ιίηρα υεθ. 

σγρού 

Όγθος υεθ. 
σγρού 

(ιίηρα / δεθ.) 

θ.εθ. 
ζθ./δεθ. 
κέγηζηε 

Πεπόλη 
Καρπούδη 
Κοιοθύζα 

Αθίδεο 
(Aphis gossypii) 

167 – 200  30 50 – 60  
Με ηελ εκθάληζε ηεο 

πξνζβνιήο 

2 κε κεζνδηάζηεκα 10 -14 
εκέξεο 

Καρόηο 
Παζηηλάθε 

Ρίδες 
Μαχληαλού 

Μχγα ηνπ θαξφηνπ 
(Psila rosae) 

3 κε κεζνδηάζηεκα 7 
εκέξεο 

ηηερά 

(Σηηάξη, Σίθαιε, 

Τξηηηθάιε, 

Σθιεξφ Σηηάξη) 

Αθίδεο  

(Sitobion avenae, 

Rhopalosiphum padi, 

Metopolophium dirhodum) 

250 20 50 
Με ηελ εκθάληζε ηεο 

πξνζβνιήο 
1 

Καιιφπηζηηθά  

(Υπαίζξνπ θαη 

Θεξκνθεπίνπ) 

Αθίδεο  

(Aphis fabae, Aphis 

gossypii, Aphis heredae, 

Myzys persicae, 

Macrosiph urn rosae, 

Macrosiph onella 

sanborni), 

50-60 100 50-60 
Με ηελ εκθάληζε ηεο 

πξνζβνιήο 
2 κε κεζνδηάζηεκα 14 

εκέξεο 

Παραηερήζεης: 
1) Τν εχξνο ησλ δφζεσλ ζηηο παξαπάλσ θαιιηέξγεηεο εμαξηάηαη απφ ην ζηάδην αλάπηπμεο ησλ θπηψλ 
2) Ζ αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο πξέπεη λα απνθεχγεηαη ζηηο ηνκάηεο 
3) Πξνθαιεί θπηνηνμηθφηεηα ζηε Ληαλνιηά Κεξθχξαο 
4) Απμεκέλεο δφζεηο ζε ςεθαζκνχο θαιχςεσο πξνθαινχλ θπηνηνμηθφηεηα ζηελ θνλζεξβνιηά 
5) Γνισκαηηθνί ςεθαζκνί κηθξνχ φγθνπ (LV) απφ ην έδαθνο. Αξρίδνπλ ζπλήζσο ηέιε Ηνπλίνπ-αξρέο Ηνπιίνπ θαη επαλαιακβάλνληαη βάζεη ησλ ελδείμεσλ ησλ 
δαθνπαγίδσλ, ησλ θαηαξξίςεσλ αθκαίσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δεηγκαηνιεςηψλ ειαηνθάξπνπ. Πνζφηεηα δνιψκαηνο 2 ιίηξα/ζηξέκκα. 
6) Μελ εθαξκφδεηε ην πξντφλ θαηά ηελ αλζνθνξία ησλ θαιιηεξγεηψλ 
7) Μελ εθαξκφδεηε ην πξντφλ φηαλ νη πιεζπζκνί ησλ αθίδσλ κπνξνχλ λα παξάγνπλ κειίησκα 
8) Μελ εθαξκφδεηε ην πξντφλ πξηλ απφ άξδεπζε 
9) Μελ εθαξκφδεηε ην πξντφλ, φηαλ αλακέλνληαη ηηο επφκελεο εκέξεο βξνρνπηψζεηο 
10) Ζ εθαξκνγή πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ην πέξαο ηεο πηήζεο ησλ κειηζζψλ, αξγά ην απφγεπκα. Μεηά ηελ εθαξκνγή νη κέιηζζεο πξέπεη λα 
παξακέλνπλ ζηηο θπςέιεο ηνπο γηα κηα κέξα εμαζθαιίδνληαο ηξνθή θαη λεξφ εληφο ηεο θπςέιεο ή λα απνκαθξπλζνχλ νη θπςέιεο 



 

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

κεηαζπιιεθηηθέο ρξήζεηο: 

Καιιηέργεηες Υρόλος Αζθάιεηας 

Καξφην, Παζηηλάθε, ξίδεο 
Ματληαλνχ 

35 εκέξεο  

Εαραξφηεπηια, Παληδάξηα, 
Γνγγχιηα 

28 εκέξεο  

Τνκάηα, Μειηηδάλα 21 εκέξεο 

Κξεκκχδη, Σθφξδν, Αζθαιψληα 
(εζθαιφη), 

14 εκέξεο 

Δζπεξηδνεηδή (Πνξηνθαιηά, 
Λεκνληά, Μαληαξηληά, 
Γθξετπ-θξνπη) 

1νο  ςεθαζκφο ζην ηέινο ηεο 
άλζεζεο θαη ν 2νο  ζην 40% ηνπ 
ηειηθνχ κεγέζνπο ηνπ θαξπνχ 

Πεπφλη, Καξπνχδη, Κνινθχζα Πξηλ ηελ άλζεζε 

Σηηεξά Τέινο άλζεζεο 

 

 

 

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

θπηνπξνζηαηεπηηθφ πξντφλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ή λα απνθιεηζηεί: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Φξνληθφ δηάζηεκα αζθαιείαο κεηαμχ εθαξκνγήο θαη - 

 

α) ζπνξάο ή θχηεπζεο ηεο πξνζηαηεπφκελεο θαιιηέξγεηαο:  

 

β) ζπνξάο ή θχηεπζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ πνπ αθνινπζνχλ:  

 

Γηατείρηζε αλζεθηηθόηεηας: Οκάδα Σρόποσ Γράζες: 1B                                             
 
1. Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη φιεο νη θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο θαζψο επίζεο νη θπζηθέο θαη 

βηνινγηθέο κέζνδνη πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ν πιεζπζκφο θαη έηζη λα ειαρηζηνπνηεζεί ν αξηζκφο 
ησλ επεκβάζεσλ ζηνλ ειάρηζην απαηηνχκελν γηα απνηειεζκαηηθφ έιεγρν 

2. To ζθεχαζκα ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο ζπληζηψκελεο δφζεηο θαη ρξφλν εθαξκνγήο θαη 
κε ηέηνην ηξφπν   ψζηε  λα  επηηπγράλεηαη νκνηφκνξθε θάιπςε ηνπ θπιιψκαηνο 

3. Να ςεθάδεηε κφλν φηαλ απηφ είλαη απαξαίηεην κε βάζε ην θαηψθιη επηθηλδπλφηεηαο (εάλ 
ππάξρεη) θαη κε ηξφπν πνπ λα ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο γηα ηνπο σθέιηκνπο νξγαληζκνχο 

4. Να θάλεηε επηζθφπεζε ηεο επαηζζεζίαο ησλ πιεζπζκψλ 

Να απνθεχγεηε ηελ επαλαιακβαλφκελε ρξήζε ζθεπαζκάησλ πνπ πεξηέρνπλ dimethoate θαη λα 
εθαξκφδεηε ην ζθεχαζκα ζε ελαιιαγή κε εληνκνθηφλα πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν δξάζεο θαη 
νκάδεο κε δηαζηαπξσηή αλζεθηηθφηεηα (νη ππξεζξίλεο θαη ηα θαξαβακηδηθά ζθεπάζκαηα έρνπλ 
δείμεη δηαζηαπξσηή αλζεθηηθφηεηα κε ηα νξγαλνθσζθνξηθά) φπσο ηα νξγαλνθσζθνξηθά. 
 

---- 

---- 



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

θπηνπξνζηαηεπηηθφ πξντφλ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

πξντφληα ηνπο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Σπλδπαζηηθφηεηα:   

 

 

11. Σήκαλζε θπηνπξνζηαηεπηηθνχ πξντφληνο:  

 

12. Φξάζεηο θηλδχλνπ:  

 

 

 

 

 

 

Οη εξγάηεο δελ πξέπεη λα εηζέιζνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο πξηλ ην ςεθαζηηθφ πγξφ λα έρεη 

ζηεγλψζεη. 

Να πεξηκέλεηε 5 θαη 21 εκέξεο κεηά ηελ εθαξκνγή πξνθεηκέλνπ λα εηζέιζεηε ζε νπσξψλεο 

εζπεξηδνεηδψλ γηα έιεγρν ηεο θαιιηέξγεηαο θαη ζπληήξεζε, αληίζηνηρα. 

Να πεξηκέλεηε 2 θαη 14 εκέξεο κεηά ηελ εθαξκνγή πξνθεηκέλνπ λα εηζέιζεηε ζηνλ ειαηψλα γηα 

έιεγρν ηεο θαιιηέξγεηαο θαη ζπληήξεζε, αληίζηνηρα. 

Να πεξηκέλεηε 5 εκέξεο κεηά ηελ εθαξκνγή πξνθεηκέλνπ λα εηζέιζεηε ζηελ θαιιηέξγεηα κε 

θαιισπηζηηθά γηα έιεγρν ηεο θαιιηέξγεηαο θαη ζπγθνκηδή. 

 

- Δίλαη δπλαηφλ λα εκθαληζηνχλ θπηνηνμηθά ζπκπηψκαηα ζε νξηζκέλεο πνηθηιίεο βακβαθηνχ θαη 
ηνκάηαο. 
- Να απνθεχγεηαη ε αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ζηελ ηνκάηα 
- Πξνθαιεί θπηνηνμηθφηεηα ζηελ πνηθηιία ειηάο «Ληαλνιηά Κεξθχξαο» 

- Απμεκέλεο δφζεηο ζε ςεθαζκνχο πιήξνπο θαιχςεσο θπιιψκαηνο πξνθαινχλ θπηνηνμηθφηεηα 
ζηελ πνηθηιία ειηάο «Κνλζεξβνιηά» 

- Να κε ρξεζηκνπνηείηαη ζηα θαιισπηζηηθά: Adianthum, Aralia Sieboldii, Asparagus plumosus, 
Begonia multiflora, Coleus hybridus, Calceolaria rugosa, Chrysanthemum indicum, Cissus 
antartica, Ficus pandurata, Nephrolepsis, Sanchιzia, Sinningia speciosa, Gloxinia, Pteris (tremula, 
ensiformis, evergemensis), Salvia splendens 
- Να κε ρξεζηκνπνηείηαη ζηα θαιισπηζηηθά ηνπ γέλνπο PRUNUS, ζηα ρξπζάλζεκα θαη ζηελ 
αδαιέα.  
- Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ζθσξηψρξσζε ζε κεξηθά θαιισπηζηηθά. 
- Μπνξεί λα πξνθαιέζεη εγθαχκαηα ζην πεχθν θαη θνπθνπλαξηά.  
- Πξηλ ηε ρξήζε ηνπ ζηα θαιισπηζηηθά λα πξνεγείηαη δνθηκαζηηθή εθαξκνγή ηνπ ζε κηθξή θιίκαθα. 
- Να κελ εθαξκφδεηαη ζε θπηά πνπ ππνθέξνπλ απφ ζηξεο (έιιεηςε λεξνχ, πάγν ή δεκηά απφ 
δηδαληνθηφλα) 
- Να κελ εθαξκφδεηαη αλ αλακέλεηαη βξνρή ή παγεηφο. 

Γελ ζπλδπάδεηαη κε βνξδηγάιεην πνιηφ θαη αιθαιηθά ζθεπάζκαηα ή 
ζθεπάζκαηα πνπ πεξηέρνπλ ζεηάθη 

 

Xn – Δπηβιαβέο,  Ν - Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ 
 

 

R10 Δχθιεθην 
 

R20/22 Δπηβιαβέο φηαλ εηζπλέεηαη θαη ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο 
 

R43  Μπνξεί λα πξνθαιέζεη επαηζζεηνπνίεζε ζε επαθή κε ην δέξκα. 
 

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

R57 Τνμηθφ γηα ηηο κέιηζζεο 
 

R66 Ζ παξαηεηακέλε έθζεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη μεξφηεηα δέξκαηνο ή ζθάζηκν 



 

13. Φξάζεηο αζθάιεηαο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ην ςεθαζηηθφ λέθνο. 

 

S36/37 Φνξάηε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία θαη γάληηα. 
Να θνξάηε θαηάιιειε κάζθα (FFP2) θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλάκημεο/θφξησζεο θαη εθαξκνγή 

Να θνξάηε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία, θαηάιιεια γάληηα θαη πξνζηαηεπηηθφ πξνζψπνπ 

θαηά ηελ παξαζθεπή ηνπ ςεθαζηηθνχ δηαιχκαηνο. 

Να θνξάηε θαηάιιειεο κπφηεο θαηά ηελ εθαξκνγή. 

Ζ εθαξκνγή ζε νπσξψλεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κφλν κε ηξαθηέξ εθνδηαζκέλν κε θιεηζηή θακπίλα 

Να θνξάηε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία, θαηάιιεια γάληηα θαη αλζεθηηθά παπνχηζηα θαηά 

ηελ εθαξκνγή κε ςεθαζηηθή ξάκπα.  

Να θνξάηε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία, θαηάιιεια γάληηα, αλζεθηηθά παπνχηζηα θαη ζε 

πεξίπησζε νρεκάησλ ρσξίο θακπίλα, επηπξφζζεηα θάιπκκα θεθαιήο θαη πξνζψπνπ θαη 

αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή κε θίιηξν θαηαθξάηεζεο ζσκαηηδίσλ θαηά ηελ εθαξκνγή κε 

λεθεινςεθαζηήξα. 

Να θνξάηε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία, θαηάιιεια γάληηα, αλζεθηηθά παπνχηζηα, 

πιαηχγπξν θαπέιν θαη αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή κε θίιηξν θαηαθξάηεζεο ζσκαηηδίσλ θαηά ηελ 

εθαξκνγή κε ςεθαζηηθφ απιφ. 

Οη εξγάηεο ζα πξέπεη λα θνξνχλ πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία θαη γάληηα εθφζνλ εηζέιζνπλ ζην 

πεδίν εθαξκνγήο κεηά ηνλ ςεθαζκφ. 
 

S46 Σε πεξίπησζε θαηάπνζεο, δεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή ζπκβνπιή θαη δείμηε ηνπ ην δνρείν ή  
 ηελ εηηθέηα 
 

SP1 Με ξππαίλεηε ηα λεξά κε ην πξντφλ ή ηε ζπζθεπαζία ηνπ. 
 

SPe3 Γηα λα πξνζηαηέςεηε ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο λα αθήζεηε κηαλ αςέθαζηε δψλε  
 πξνζηαζίαο 20 κέηρφλ απφ ηα επηθαλεηαθά χδαηα, γηα φιεο ηηο θαιιηέξγεηεο.  
 

SPe3 Γηα λα πξνζηαηέςεηε ηα κε ζηνρεπφκελα αξζξφπνδα, λα αθήζεηε κηα αςέθαζηε δψλε  
 πξνζηαζίαο 5 κέηρφλ γηα ηνπο νπσξψλεο θαη ηνπο ειαηψλεο.  
 

Spe8  Δπηθίλδπλν γηα ηηο κέιηζζεο. Γηα λα πξνζηαηέςεηε ηηο κέιηζζεο θαη άιια έληνκα- 
 επηθνληαζηέο λα κελ ρξεζηκνπνηείηε ην πξντφλ ζε θαιιηέξγεηεο θαηά ηελ αλζνθνξία ή  
 θαηά ηελ πεξίνδν αλζνθνξίαο δηδαλίσλ. Απνκαθξχλεηε ή/θαη θαηαζηξέςηε ηα δηδάληα πξηλ  
 ηελ αλζνθνξία ηνπο. Μελ ρξεζηκνπνηείηε ην πξντφλ θαηά ηελ πεξίνδν πνπ νη κέιηζζεο  
  ζπιιέγνπλ. 

Σε θάζε πεξίπησζε νη κειηζζνθφκνη ηεο πεξηνρήο ζα πξέπεη λα εηδνπνηεζνχλ πξηλ ηελ εθαξκνγή. 
 
 

S60/61  Τν πιηθφ θαη ν πεξηέθηεο ηνπ λα ζεσξεζνχλ θαηά ηε δηάζεζή ηνπο επηθίλδπλα απφβιεηα.  
 Απνθεχγεηε ηελ ειεπζέξσζή ηνπ ζην πεξηβάιινλ. Αλαθεξζείηε ζε εηδηθέο νδεγίεο / δειηίν  
 δεδνκέλσλ αζθαιείαο. 
 
 
 
“Γηα λα απνθχγεηε θηλδχλνπο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ, αθνινπζείζηε ηηο 
νδεγίεο ρξήζεο” 
 
 
 
 



 

14. Πξψηεο Βνήζεηεο - Αληίδνην: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ. σλζήθες αποζήθεσζες, τροληθή ζηαζερόηεηα ηοσ θσηοπροζηαηεσηηθού προχόληος: 

 

 

 

 

 

Σ. Οδεγίες γηα ηελ αζθαιή απόζσρζε ηοσ θσηοπροζηαηεσηηθού προχόληος θαη ηες 

ζσζθεσαζίας: 

 

 

 

 

 

Σε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αλ αηζζαλζείηε αδηαζεζία, δεηείζηε ακέζσο ηαηξηθή ζπκβνπιή. 
Σε πεξίπησζε εηζπλνήο: κεηαθέξεηε ην ζχκα ζε θαζαξφ αέξα θαη δεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή 
Σε πεξίπησζε θαηάπνζεο: Εεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή ζπκβνπιή. Ξεπιχλεηε ην ζηφκα ηνπ ζχκαηνο 
ακέζσο θαη δψζηε 1-2 πνηήξηα λεξφ. Μελ πξνθαιέζεηε εκεηφ εθηφο θαη αλ ζαο πνπλ λα θάλεηε 
θάηη ηέηνην απφ ην θέληξν δειεηεξηάζεσλ ή ν γηαηξφο. Πνηέ κε πξνθαιείηε εκεηφ ή δίλεηε ηίπνηα 
απφ ην ζηφκα ζε άηνκν πνπ είλαη αλαίζζεην ή έρεη ζπαζκνχο 
Σε πεξίπησζε επαθήο κε ην δέξκα: Απνκαθξχλεηε ηα κνιπζκέλα ξνχρα θαη παπνχηζηα θαη 
πιπζείηε θαιά κε άθζνλν λεξφ θαη ζαπνχλη. Εεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή αλ εκθαληζζνχλ 
ζπκπηψκαηα 
Σε πεξίπησζε επαθήο κα ηα κάηηα: Πιχλεηε ηα ακέζσο κε άθζνλν λεξφ, θξαηψληαο ηα βιέθαξα 
αλνηρηά. Εεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή αλ εκθαληζζνχλ ζπκπηψκαηα 
 
Οδεγίες γηα ηο γηαηρό: ην Dimethoate είλαη αλαζηνιέαο ηεο ρνιηλεζηεξάζεο πνπ επεξεάδεη ην 
θεληξηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ λεπξηθφ ζχζηεκα πξνθαιψληαο αλαπλεπζηηθή θαηαζηνιή. 
Μεηαρείξηζε ηεο αλαζηνιήο ρνιηλεζηεξάζεο: απαηηείηαη δηαδηθαζία απνιχκαλζεο φπσο πιχζε 
φινπ ηνπ ζψκαηνο, πιχζε ζηνκάρνπ θαη ρνξήγεζε ελεξγνχ άλζξαθα 
 
Αληίδοηο: αλ ππάξρνπλ ζπκπηψκαηα, ρνξεγήζηε atropine sulphate ζε κεγάιεο δφζεηο. 2 έσο 4 
mg ελδνθιέβηα ή ελδνκπτθά ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ. Δπαλαιάβεηε αλά 5-10 ιεπηά έσο ηα 
ζπκπηψκαηα αηξνπηληζκνχ λα εκθαληζζνχλ θαη δηαηεξήζηε ηνλ πιήξε αηξνπηληζκφ έσο φηνπ φιν 
ην νξγαλνθσζθνξηθφ κεηαβνιηζζεί. 
Σπκπιεξσκαηηθά κπνξεί λα ρνξεγεζεί Obidoxime chloride (Toxogonin) ή ελαιιαθηηθά 
pralidoxime-2-chloride (2-PAM). Όρη φκσο ζαλ αληηθαηαζηάηεο ηνπ atropine sulphate. Ζ ρνξήγεζε 
κε oxime κπνξεί λα ζπλερηζζεί φζν ρνξεγείηαη atropine sulphate.  
Σηα πξψηα ζπκπηψκαηα πλεπκνληθνχ νηδήκαηνο, ζηνλ αζζελή πξέπεη λα ρνξεγεζεί νμπγφλν θαη 
λα κεηαρεηξηζζεί ζπκπησκαηηθά. 
Γηα λα απνθεπρζεί πηζαλή ππνηξνπή, ν αζζελήο πξέπεη λα παξαθνινπζείηε γηα ηνπιάρηζηνλ 48 
ψξεο, αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ηεο δειεηεξίαζεο. 
 
Σει. Κέληροσ δειεηερηάζεφλ: 1401 
 
 

Τν ζθεχαζκα παξακέλεη ζηαζεξφ γηα δπν (2) ρξφληα ζηελ αξρηθή απαξαβίαζηε  ζπζθεπαζία ζε 
ρψξν μεξφ, δξνζεξφ, θαιά αεξηδφκελν, καθξηά απφ ζεξκνθξαζίεο παγεηνχ θαη ζεξκνθξαζίεο πνπ 
λα κελ μεπεξλνχλ ηνπο 25νC. 

 
 

Τα θελά πιηθά ζπζθεπαζίαο μεπιέλνληαη ππφ πίεζε ή γίλεηαη ηξηπιφ μέπιπκα. Τα λεξά ηνπ 
μεπιχκαηνο πξνζηίζεληαη ζην ςεθαζηηθφ δηάιπκα. Σηε ζπλέρεηα, αθνχ νη άδεηεο ζπζθεπαζίεο 
θαηαζηξαθνχλ κε ηξχπεκα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο κε πεξαηηέξσ ρξήζεο, ελαπνηίζεληαη ζε εηδηθά 
ζεκεία ζπιινγήο γηα αλαθχθισζε ή αλάθηεζε ελέξγεηαο. 
 
 



 

Ε. Άιιες πιεροθορίες / σποτρεώζεης: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζκεξνκελία:       08/08/2012  

 

 

                      

         (Αλδξνχια Γεσξγίνπ) 
                 Γηεπζχληξηα  
           Τκήκαηνο Γεσξγίαο 
 

       Σθξαγίδα 

Ζ παξνχζα άδεηα κπνξεί λα αλαθιεζεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή δηαπηζησζεί παξάβαζε ησλ 
πξνλνηψλ ηνπ πεξί Φπηνπξνζηαηεπηηθψλ Πξντφλησλ ηνπ 2011. 
Ο θάηνρνο ηεο άδεηαο λα ελεκεξψζεη ηελ αξκφδηα Αξρή γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο, 
απφ ηελ Σπληνληζηηθή Δζληθή Αξρή ηεο Διιάδαο, ηνπ πεηξάκαηνο απνηειεζκαηηθφηεηαο γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηνπ Γάθνπ ηεο Διηάο, ψζηε λα δηαηεξεζεί ε ρξήζε κε δνισκαηηθνχο ςεθαζκνχο 
θαη ζηελ Κχπξν.  

 
 
 
 


