
Παξάξηεκα 
 
 

Όξνη έγθξηζεο ηνπ ζθεπάζκαηνο  PREV-AM    κε αξηζκό εγγξαθήο      2642        . 
 
 

31 Ιαλνπαξίνπ 2008 
 

 

Κάηνρνο εγγξαθήο:  Spyros Stavrinides Chemicals Ltd      
 
Εκπνξηθό Όλνκα:  PREV-AM         
 
Μνξθή:    Γαιαθησκαηνπνηήζηκν πγξό (EC)      
 
Εγγπεκέλε ζύλζεζε:  orange oil extract 6% w/w (60g/l)      

 

    βνεζεηηθέο νπζίεο  94% β/β      

 

 
Πεξηεθηηθόηεηα ηεο ηερληθά θαζαξήο δξαζηηθήο νπζίαο ζε θαζαξή δξαζηηθή 
νπζία:     νrange oil extract 95% min.                                   
 

 

Παξαζθεπαζηήο δξαζηηθήο νπζίαο:   Florida Chemical Company, Inc.     
 

 

Παξαζθεπαζηήο ζθεπάζκαηνο:  VIVAGRO SARL - France     
 

 

Δηαλνκέαο:       Spyros Stavrinides Chemicals Ltd     
 

 

Σηόρνο γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη: 

 Δληνκνθηόλν – Μπθεηνθηόλν επαθήο ελαληίνλ όισλ ησλ ζηαδίσλ εληόκσλ, αθαξέσλ 

θαη κπθήησλ.             

 

Τξόπνο εθαξκνγήο:  Ψεθαζκνί θαιύςεσο 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 ζπλερίδνληαο ηελ αλάδεπζε. ε πεξίπησζε ζπλδπαζκνύ κε άιια 

θπηνθάξκαθα, πξνζζέζηε ην Limocide ηειεπηαίν.                                                         

 

 

 

  



Φάζκα δξάζεο 
 
 

Καιιηέξγεηεο Ερζξνί / Αζζέλεηεο 
Δόζε 

(θ.εθ / 100 ι λεξό) 
Αξ. Εθαξκνγώλ 

Μεινεηδή 
(Μειηά, Αριαδηά) 

αθίδεο, ζηάρηε 400-800 3-6 

Ππξελόθαξπα 
(Βεξηθνθηά, Κεξαζηά, 
Ρνδαθηληά, Νεθηαξηληά, 
Γακαζθεληά) 
 

αθίδεο, ζηάρηε 400-800 3-6 

Ακπέιη 
ηδηηδηθάθηα, αιεπξώδεηο 
αθάξεα, ζηάρηε, 
πεξνλόζπνξνο  

400-800 3-6 

Φξάνπια 

αθίδεο, αιεπξώδεηο, 
ζξίπεο, ζηάρηε, 
πεξνλόζπνξνο, 
βνηξύηεο 

400-800 3-6 

Σνκάηα, Πηπεξηά, 
Μειηηδάλα, Μπάκηα 

αθίδεο, αιεπξώδεηο, 
πεξνλόζπνξνο 

400-800 3-6 

Κνινθπλζνεηδή 
(Αγγνύξη, Κνινθύζη, 
Καξπνύδη, Πεπόλη) 

αθίδεο, ηδηηδηθάθηα, 
αιεπξώδεηο, ζηάρηε  

400-800 3-6 

Φπιιώδε ιαραληθά 
(Μαξνύιη, παλάρη, 
έιηλν) 

αθίδεο, αιεπξώδεηο, 
ζξίπεο, ζηάρηε, 
πεξνλόζπνξνο 

400-800 3-6 

Βνιβώδε ιαραληθά 
(Κξεκκύδη, θόξδν.)  

ζξίπεο, ζηάρηε, 
πεξνλόζπνξνο, 
βνηξύηεο 

400-800 3-6 

Παηάηεο αθίδεο, πεξνλόζπνξνο 400-800 3-6 

Καιισπηζηηθά 
αθίδεο, ζξίπεο, 
αιεπξώδεηο, ζηάρηε  

400-800 3-6 

Γξαζίδη 
αλζξάθλσζε, 
ζεςηξξηδίεο 

400 3-6 

 
Επαλάιεςε ςεθαζκνύ θάζε 7-10 κέξεο ή θάζε 4-5 κέξεο ζε έληνλε πξνζβνιή 
 

 

Χξόλνο αζθάιεηαο: 1 εκέξα γηα όιεο ηηο θαιιηέξγεηεο 

 

 

 

PREV-AM 



 

Φπηνηνμηθόηεηα:    Γελ είλαη θπηνηνμηθό ζηηο ζπληζηώκελεο θαιιηέξγεηεο θαη 

δόζεηο εθαξκνγήο. Να κελ εθαξκόδεηαη ην κεζεκέξη ή ζε αθξαίεο ζπλζήθεο 

ζεξκνθξαζίαο ή πγξαζίαο.             

 

Σπλδπαζηηθόηεηα:   Γελ ζπλδπάδεηαη κε ζθεπάζκαηα πνπ πεξηέρνπλ Θείν, Χαιθό 

ή Λάδηα. Όηαλ ζπλδπάδεηαη κε άιια θπηνθάξκαθα θαη ηδηαίηεξα θπηηθέο νξκόλεο, λα 

γίλεηαη πξώηα δνθηκή ζε  κηθξή έθηαζε                                                                                                                      

 

Σήκαλζε ηνμηθόηεηαο:   Xi – Δξεζηζηηθό         

 
Φξάζεηο θηλδύλνπ: 

  R36 Δξεζίδεη ηα κάηηα         

  R52 Δπηβιαβέο γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο.       

 

Φξάζεηο αζθάιεηαο 
 

  S1/2 Φπιάμηε ην θιεηδσκέλν θαη καθξηά από παηδηά      

  S13 Φπιάμηε ην καθξηά από ηξόθηκα, πνηά θαη δσνηξνθέο     

  S20/21 Μελ ηξώηε, πίλεηε ή θαπλίδεηε όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε     

  S24/25 Απνθεύγεηαη επαθή κε ην δέξκα θαη ηα κάηηα      

  S36/37  Φνξάηε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία θαη γάληηα      

  S46 ε πεξίπησζε θαηάπνζεο δεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή θαη δείμηε απηό ην δνρείν  

 ή ηελ εηηθέηα         

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

  Απόβιεηα. Αλαθεξζείηε ζε εηδηθέο νδεγίεο / δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο  

 

Πξώηεο βνήζεηεο – Αληίδνην 

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

δηαηεξήζηε ηελ θαλνληθή ζεξκνθξαζία ηνπ ζώκαηνο. Αλ δελ αλαπλέεη θάληε ηνπ 

ηερληθή αλαπλνή θαη θαιέζηε ακέζσο γηαηξό  

ε πεξίπησζε επαθήο κε ην δέξκα αθαηξέζηε ηα κνιπζκέλα ξνύρα θαη πιπζείηε 

ακέζσο κε άθζνλν λεξό θαη ζαπνύλη         

ε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα πιπζείηε ακέζσο κε άθζνλν ηξερνύκελν λεξό γηα 

15 ιεπηά θαη δεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή         

PREV-AM 



Αλ θαηαπνζεί κελ πξνθαιέζεηε εκεηό. Χνξεγήζηε λεξό εάλ ν αζζελήο έρεη ηηο 

αηζζήζεηο ηνπ θαη θαιέζηε γηαηξό.           

 

Γελ 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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