
Παράρτημα 
 
 

Όροι έγκρισης του σκευάσματος  B-NINE SG με αριθμό εγγραφής  2725. 
 

27 Οκτωβρίου 2008  
 
 
 
Κάτοχος εγγραφής:  Crompton (Uniroyal Chemical) Registrations Ltd, UK   
 
 
Εμπορικό Όνομα:  B-Nine SG                            
 
 
Μορφή:  Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)                              
 
 
Εγγυημένη σύνθεση:  daminozide  85% β/β       
 
    βοηθητικές ουσίες 14% β/β       
 
 
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική 
ουσία:     daminozide   99%min.                                
 
 
Παρασκευαστής δραστικής ουσίας:     Chemtura Europe Ltd      
 
 
Παρασκευαστής σκευάσματος:     Chemtura Corporation     
 
 
∆ιανομέας:  Spyros Stavrinides Chemicals Ltd       
 
 
Στόχος για τον οποίο προορίζεται: 
Ρυθμιστής ανάπτυξης για περιορισμό της βλάστησης και βελτίωση του χρωματισμού 

ανθοκομικών φυτών, για χρήση σε θερμοκήπια.       

 
 
Τρόπος εφαρμογής:  Ψεκασμός φυλλώματος νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα 
όταν το θερμοκήπιο είναι στεγνό και το θερμοκήπιο έχει δροσίσει. Τα φυτά δεν πρέπει 
να ποτίζονται για 24 ώρες μετά την εφαρμογή τους σκευάσματος.      
 
 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος: 
  Γεμίστε το ψεκαστήρα με το 1/3 του απαιτούμενου νερού. ∆ιαλύστε τη συνιστώμενη 
δόση του σκευάσματος σε λίγο νερό σε ξεχωριστό δοχείο και προσθέστε το στο 
ψεκαστήρα αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση. 
Μην αφήνετε το ψεκαστικό διάλυμα σε επαφή με μέταλλα για περισσότερο από 2 
ώρες.               
 



Φάσμα δράσης 
 

Καλλιέργειες ∆όση 
(γρ. / 100 λ νερό) Εφαρμογή / Μέγιστος αριθμός εφαρμογών  

Χρυσάνθεμο σε 
γλάστρες 

80-667 
Όγκος ψεκασμού: 

75-150 λ./δεκ.  

- 14 ημέρες μετά το κορυφολόγημα σε φυτά κλαδωμένα 
σε γλάστρες. 
- 21 ημέρες μετά το φύτεμα σε μονά φυτά σε γλάστρες 
- 1-3 εφαρμογές 

Ποϊνσέτια σε 
γλάστρες 

67-330 
Όγκος ψεκασμού: 

75-150 λ./δεκ. 

- Πριν τα φυτά γίνουν ψηλά και επανάληψη αν είναι 
απαραίτητο σε μονά φυτά σε γλάστρες. 
- 1ος ψεκασμός όταν η νέα βλάστηση είναι 5-8 εκ. 
επανάληψη ψεκασμού όταν σε 14 ημέρες σε 
κορυφολογημένα φυτά 
- 1-3 εφαρμογές – 3η εφαρμογή μόνο σε ιδιαίτερες 
συνθήκες 

Άλλα φυτά 
γλάστρας 

67-667 
Όγκος ψεκασμού: 

75-150 λ./δεκ. 

- Μετά την επανεγκατάσταση σε γλάστρες, όταν η νέα 
βλάστηση είναι 1-1,2 εκ. 
- 1-3 εφαρμογές 
- Χρόνος μεταξύ των ψεκασμών 7 ημέρες. 

Κομμένα Άνθη 
33-667 

Όγκος ψεκασμού: 
75-150 λ./δεκ.  

- 21 ημέρες μετά το διαχωρισμό των οφθαλμών 
- 1-3 εφαρμογές 
- Χρόνος μεταξύ των ψεκασμών 7 ημέρες. 

Αζαλέα 
 

133-667 
Όγκος ψεκασμού: 

75-150 λ./δεκ. 

- Ψεκασμοί ανά 7 ημέρες όταν η νέα βλάστηση είναι  
2,5-5 εκ. σε φυτά σε γλάστρες  
- Ψεκασμοί ανά 14-21 ημέρες πριν τον τελικό σχηματισμό 
των φυτών για αζαλέες σε φυτώρια  
- 1-3 εφαρμογές 

Γαρδένια 
133-667 

Όγκος ψεκασμού: 
75-150 λ./δεκ. 

- Όταν τα φυτά έχουν αποκτήσει τα 2/3 του τελικού τους 
ύψους. 
- 1-3 εφαρμογές 
- Χρόνος μεταξύ των ψεκασμών 7 ημέρες. 

Ορτανσία 
 

133-667 
Όγκος ψεκασμού: 

75-150 λ./δεκ. 

- Όταν η νέα βλάστηση είναι 2,5-5 εκ. (για ανάσχεση της 
ανάπτυξης το καλοκαίρι). 
- Όταν η νέα βλάστηση αρχίζει να εμφανίζεται και 
φαίνονται καθαρά 4-5 ζευγάρια φύλλων (για ανάσχεση 
της ανάπτυξης την άνοιξη). 
- 1-3 εφαρμογές 
- Χρόνος μεταξύ των ψεκασμών 7 ημέρες. 

Άλλα καλλωπιστικά 
φυτά (για 
μεταφύτευση) 

33-667 
Όγκος ψεκασμού: 

75-150 λ./δεκ.  

- 14 ημέρες μετά το κορυφολόγημα όταν τα φυτά έχουν 
νέα βλάστηση  
- 1-3 εφαρμογές 
- Χρόνος μεταξύ των ψεκασμών 7 ημέρες. 

 
Παρατηρήσεις: 
 
- Οι ψεκασμοί στην ποϊνσέτια να γίνονται αργά το απόγευμα. ∆εν πρέπει να προστίθεται  
προσκολλητικό. 
 
- Το φύλλωμα πρέπει να είναι στεγνό και δεν πρέπει να βραχεί με νερό για 24 ώρες τουλάχιστον, μετά 
τον ψεκασμό. 
 
- Να μην εφαρμόζεται σε φυτά αδύνατα, που υποφέρουν από τροφοπενίες, από έλλειψη νερού, ζημιές 
παγετού ή νηματώδεις 
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Φυτοτοξικότητα:    ∆εν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και 

 δόσεις εφαρμογής        
 

Συνδυαστικότητα:   ∆εν συνδυάζεται με άλλα γεωργικά φάρμακα        
 

Σήμανση τοξικότητας:    Xi-Ερεθιστικό                                                  
 
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    

  S22/23 Μην αναπνέεται τη σκόνη και το ψεκαστικό υγρό      

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

  S36/37  Χρησιμοποιείστε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια   

  S38       Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, χρησιμοποιείτε κατάλληλη    

 αναπνευστική συσκευή                                         

SY8  Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή   

 καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό        
 

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο 
S26       Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό επί 15  

       λεπτά και ζητήστε ιατρική συμβουλή.                                                                               
  S45 Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε ιατρική   

 συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν).      
∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.    

 
Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401 
 
 
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 για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται 

σε ειδικά σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.     
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Ανάκληση της έγκρισης 
 
 Η έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των 

προνοιών της σχετικής νομοθεσίας, λαμβανομένων και των όρων της παρούσας 

έγκρισης.              
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