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Ο ΠΔΡΗ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2011  
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ΑΓΔΗΑ ΓΗΑ ΓΗΑΘΔΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΗ ΥΡΖΖ 
 
 

Λακβάλνληαο ππφςε: 

 

 

 

τορεγείηαη ηροποποηεκέλε άδεηα γηα δηάζεζε ζηελ αγορά θαη τρήζε ηοσ 

θσηοπροζηαηεσηηθού προχόληος CABRIO DOU 4/7,2 EC  κε ηα αθόιοσζα ζηοητεία: 

 

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. 06, εκεξνκελίαο 29/11/2012 γηα ηξνπνπνίεζε ηεο άδεηαο 
θπηνπξνζηαηεπηηθνχ πξντφληνο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2780 
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05/10/2014 

 

BASF ΔΛΛΑΣ ABEE 
Λ. Μεζνγείσλ 449 
153 43 Αγία Παξαζθεπή  
Διιάδα                                                            

Agrolan Ltd 

Agrolan 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., 250 θ.εθ., 

500 θ.εθ. θαη 1 ιίηξνπ 
COEX (PE/PA) 

2. Γνρεία 
1.25 ιίηξσλ, 2.5 ιίηξσλ , 5ιίηξσλ θαη 

10 ιίηξσλ 
COEX (PE/PA) 

 

 Γ) Γραζηηθή οσζία  

          

1. Κνηλή Ολνκαζία:   

 

2. Πεξηεθηηθφηεηα ηεο ηερληθά θαζαξήο δξαζηηθήο νπζίαο ζε θαζαξή δξαζηηθή νπζία:  

 

3. Παξαζθεπαζηήο ησλ δ.ν.:  

 

 

4. Δξγνζηάζην παξαζθεπήο ηεο δ.ν.:  

  

 

Cabrio Duo 4/7,2 EC    

Γαιαθησκαηνπνηήζηκν πγξφ (EC)       

pyraclostrobin: 4% β/ν 
dimethomorph: 7,2% β/ν 
βνεζεηηθέο νπζίεο: 89% β/β  

 

BASF SE, Γεξκαλία 

1. BASF SE, Γεξκαλία 
2. BASF Espanola SL, Ηζπαλία 
3. BASF Agri-Production SAS, Γαιιία 
4. Schirm GmbH Standort Schoenebeck, Γεξκαλία 

1. pyraclostrobin 
2. dimethomorph 

 1. 975gr/Kg 
 2. 965gr/Kg 

 
 1. Pyraclostrobin: BASF SE, Γεξκαλία 

2. Dimethomorph: BASF Agro B.V. Wädenswil Branch, Διβεηία 

Pyraclostrobin: BASF Schwarzheide GmbH Γεξκαλία 
Dimethomorph:  
1. Servatis S.A., Βξαδηιία 
2. Jiangsu Huifeng Agrochemicals Co, Ltd, Κίλα  
  
 

1. BASF SE, Γεξκαλία 
2. BASF Διιάο Α.Β.Δ.Δ. 



 

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:  

 

 

√ 

 

Μπθεηνθηφλν γηα ηελ θαηαπνιέκεζε αζζελεηψλ πνπ νθείινληαη ζε παζνγφλα ηεο νκάδαο 
σνκπθήησλ (πεξνλφζπνξνη) θαη αζθνκπθήησλ (σίδηα).  
Τν pyraclostrobin παξεκπνδίδεη ηελ θπηηαξηθή αλαπλνή ζηε ζέζε Qo ηνπ ζπκπιφθνπ III ηεο 
αλαπλεπζηηθήο αιπζίδαο θαη εκθαλίδεη απνπιαζηηθή θαη δηειαζκαηηθή θίλεζε, ελψ ην 
dimethomorph δξα παξεκπνδίδνληαο ηε βηνζχλζεζε ηνπ θπηηαξηθνχ ηνηρψκαηνο θαη εκθαλίδεη 
επίζεο δηειαζκαηηθή θίλεζε. 

Χεθαζκνί θπιιψκαηνο                            

Γεκίδνπκε ην δνρείν ηνπ ςεθαζηήξα κε λεξφ κέρξη ηε κέζε θαη πξνζζέηνπκε αλαδεχνληαο ηελ 
ζπληζηψκελε δφζε ηνπ ζθεπάζκαηνο.  
Σπκπιεξψλνπκε κε ην ππφινηπν λεξφ αλαδεχνληαο ζπλερψο.  
 

 
 



5. Φάζκα Γξάζεο 

Πεδίο 
Δθαρκογής 

Δτζρός ποσ ειέγτεηαη 

Γόζεης 

Σρόπος θαη Υρόλος εθαρκογής 
Μέγηζηος αρ. 

εθαρκογώλ / θαιιηεργ. 
περίοδο 

θ.εθ. ζθ. 
/100 ιίηρα 
υεθ. σγρού 

Όγθος υεθ. 
σγρού 

(ιίηρα / δεθ.) 

θ.εθ. 
ζθ./δεθ. 
κέγηζηε 

Σοκάηα 
(Υπαίζξνπ θαη 
Θεξκνθεπίνπ) 

Περολόζπορος 
(Phytophthora infestans) 

250 – 400*  50 – 100  200 – 250  
Έλαξμε πξνιεπηηθψλ 

Χεθαζκψλ ζηελ αξρή ηεο άλζεζεο 

Μέρξη 3 εθαξκνγέο 
κε κεζνδηάζηεκα 7-8 

εκέξεο εθφζνλ 
απαηηείηαη 

Αγγούρη 
Κοιοθύζη 

(Θεξκνθεπίνπ) 

Περολόζπορος 
(Pseudoperonospora 

cubensis) 
Ωίδηο 

(Erysiphe cichoracearum) 

250 100 250 
Πξνιεπηηθνί ςεθαζκνί κε ηελ έλαξμε 

ζρεκαηηζκνχ ησλ θαξπψλ 

Πεπόλη 
(Υπαίζξνπ) 

Περολόζπορος 
(Pseudoperonospora 

cubensis) 
--- 80 250 

Έλαξμε πξνιεπηηθψλ 

ςεθαζκψλ κε ηελ εκθάληζε ηνπ 5νπ 

πξαγκαηηθνχ θχιινπ 
Μαρούιη 

(Υπαίζξνπ) 
Περολόζπορος 
(Bremia lactucae) 

--- 40 – 80  200 – 250  

Παηάηα 
Περολόζπορος 

(Phytophthora infestans) 
--- 80 – 100  200 – 250  

Έλαξμε πξνιεπηηθψλ 
Χεθαζκψλ πξηλ λα θιείζνπλ νη 

γξακκέο ηεο θαιιηέξγεηαο 

Μέρξη 3 εθαξκνγέο 
κε κεζνδηάζηεκα 10 

εκέξεο εθφζνλ απαηηείηαη 

Κρεκκύδη 
(Υπαίζξνπ) 

Περολόζπορος 
(Peronoospora destructor) 500 40 – 50  200 – 250  

Έλαξμε πξνιεπηηθψλ ςεθαζκψλ κε 
ηελ εκθάληζε ηνπ 3νπ θχιινπ.  

Σπζηήλεηαη ε πξνζζήθε 
επηθαλεηνδξαζηηθήο νπζίαο 

Μέρξη 3 εθαξκνγέο κε 
κεζνδηάζηεκα 7-8 

εκέξεο εθφζνλ 
απαηηείηαη 

θόρδο 
(Υπαίζξνπ) 

Περολόζπορος 
(Peronoospora destructor) 500 40 – 50  200 – 250  

 



Πεδίο 
Δθαρκογής 

Δτζρός ποσ ειέγτεηαη 

Γόζεης 

Σρόπος θαη Υρόλος εθαρκογής 
Μέγηζηος αρ. 

εθαρκογώλ / θαιιηεργ. 
περίοδο 

θ.εθ. ζθ. 
/100 ιίηρα 
υεθ. σγρού 

Όγθος υεθ. 
σγρού 

(ιίηρα / δεθ.) 

θ.εθ. ζθ./δεθ. 
κέγηζηε 

Λσθοηρίβοιο 
(Υπαίζξνπ) 

Περολόζπορος 
(Bremia lactucae) 

--- 40 – 80  200 – 250  
Έλαξμε πξνιεπηηθψλ ςεθαζκψλ κε 

ηελ εκθάληζε ηνπ 5νπ πξαγκαηηθνχ 
θχιινπ 

Μέρξη 3 εθαξκνγέο κε 
κεζνδηάζηεκα 7-8 

εκέξεο εθφζνλ 
απαηηείηαη 

Παραηερήζεης:  
* H κέγηζηε δφζε αλά 100 ιίηξα ςεθ. πγξνχ λα εθαξκφδεηαη κε ην κηθξφηεξν φγθν ςεθαζηηθνχ πγξνχ, ψζηε λα κελ μεπεξληέηαη ε κέγηζηε δφζε αλά δεθάξην.  
-  Ζ   δφζε   είλαη   αλάινγε   ηεο  πίεζεο  πξνζβνιήο.  Τα   κηθξφηεξα   κεζνδηαζηήκαηα  λα εθαξκφδνληαη ζε πεξηπηψζεηο πςεινχ θηλδχλνπ εκθάληζεο ηεο 
πξνζβνιήο.  
- Πξνιεπηηθέο εθαξκνγέο φηαλ νη ζπλζήθεο είλαη επλντθέο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ αζζελεηψλ. 

 

Η τρήζη ζηις καλλιέργειες Καρπούζι (Υπαίθροσ) και Σκαρόλα (Υπαίθροσ) θα τορηγηθεί όηαν και εάν καθοριζηούν ζηον 
κανονιζμό 396/2005 MRLs ζύμθωνα με ηην παρακάηω ΟΓΠ. Ο κάηοτος ηης έγκριζης σποτρεούηαι να ενημερώζει άμεζα ηην 
αρμόδια αρτή 
 

Πεδίο 
Δθαρκογής 

Δτζρός ποσ ειέγτεηαη 

Γόζεης 

Σρόπος θαη Υρόλος εθαρκογής 
Μέγηζηος αρ. 

εθαρκογώλ / θαιιηεργ. 
περίοδο 

θ.εθ. ζθ. 
/100 ιίηρα 
υεθ. σγρού 

Όγθος υεθ. 
σγρού 

(ιίηρα / δεθ.) 

θ.εθ. ζθ./δεθ. 
κέγηζηε 

Καρπούδη 
(Υπαίζξνπ) 

Περολόζπορος 
(Pseudoperonospora 

cubensis) 
--- 80 250 

Έλαξμε πξνιεπηηθψλ ςεθαζκψλ κε 
ηελ εκθάληζε ηνπ 5νπ πξαγκαηηθνχ 
θχιινπ 

Μέρξη 3 εθαξκνγέο 
κε κεζνδηάζηεκα  

7 - 8 εκέξεο εθφζνλ 
απαηηείηαη 

θαρόια 
(Υπαίζξνπ) 

Περολόζπορος 
(Bremia lactucae) --- 40 – 80  200 – 250  



 

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

κεηαζπιιεθηηθέο ρξήζεηο: 

Καιιηέργεηες Υρόλος Αζθάιεηας 

Κξεκκχδη(Υπαίζξνπ) 7 εκέξεο 

Σθφξδν (Υπαίζξνπ) 7 εκέξεο 

Μαξνχιη, Σθαξφια, Λπθνηξίβνιν 

(Υπαίζξνπ) 
7 εκέξεο 

Τνκάηα (Υπαίζξνπ θαη Θεξκνθεπίνπ) 3 εκέξεο 

Πεπφλη, Καξπνχδη (Υπαίζξνπ) 3 εκέξεο 

Παηάηα 3 εκέξεο 

Αγγνχξη, Κνινθχζη (Θεξκνθεπίνπ) 1 εκέξα 

 

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:  

 

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:   

 

Γηατείρηζε αλζεθηηθόηεηας: Οκάδα Σρόποσ Γράζες: -  pyraclostrobin:11  
         -  dimethomorph: 40                                        
   

- Δθαξκφζηε ην CABRIO DUO 4/7,2EC πξνιεπηηθά ζηα πξψηα ζηάδηα αλάπηπμεο ησλ αζζελεηψλ 
θαη απνθχγεηε ηηο ζεξαπεπηηθέο εθαξκνγέο. 
- Δθαξκφζηε ην CABRIO DUO 4/7,2EC ζε ελαιιαγή κε κπθεηνθηφλα άιισλ νκάδσλ κε 
δηαθνξεηηθφ ηξφπν δξάζεο  
- Μέγηζηνο αξηζκφο ζπλερφκελσλ εθαξκνγψλ: 2 
- Μέγηζηνο αξηζκφο εθαξκνγψλ αλά θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν: 3 
 
 
 

---- 

---- 

---- 

Γελ είλαη θπηνηνμηθφ ζηηο ζπληζηψκελεο θαιιηέξγεηεο θαη δφζεηο εθαξκνγήο . 

 

 



 

11. Σήκαλζε θπηνπξνζηαηεπηηθνχ πξντφληνο:  

 

12. Φξάζεηο θηλδχλνπ:  

 

 

 

 

 

13. Φξάζεηο αζθάιεηαο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Πξψηεο Βνήζεηεο - Αληίδνην: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φn – Δπηβιαβέο,  Ν - Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ 
 

 

R20/22  Δπηβιαβέο φηαλ εηζπλέεηαη θαη ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο 
    

R38  Δξεζίδεη ην δέξκα. 
 

R50/53  Πνιχ ηνμηθφ γηα ηνχο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξφληεο     
 δπζκελείο επηπηψζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ 
 

 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Να απνθεχγεηαη ε επαθή κε ην δέξκα, ηα κάηηα θαη ην ξνπρηζκφ. Αθαηξέζηε 
ην ξνπρηζκφ πνπ ήξζε ζε επαθή κε ην ςεθαζηηθφ πγξφ. Δάλ εκθαληζηνχλ ζπκπηψκαηα: Εεηήζηε 
ηαηξηθή βνήζεηα. Δπηδείμηε ηνλ πεξηέθηε, ηελ εηηθέηα θαη/ή ην δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο ζην 
γηαηξφ.  
       

Σε πεξίπησζε επαθήο κε ην δέξκα, αθαηξέζηε ηα βξεγκέλα ξνχρα θαη πιπζείηε ακέζσο κε 
άθζνλν λεξφ θαη ζαπνχλη. Αλ αλαπηπρζεί εξεζηζκφο, δεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή.    
    

Σε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα, πιχλεηε ακέζσο επί ηνπιάρηζηνλ 15 ιεπηά κε ηξερνχκελν 
λεξφ θξαηψληαο ηα βιέθαξα αλνηρηά. Σπκβνπιεπζείηε νθζαικίαηξν     
 

Σε πεξίπησζε εηζπλνήο, θξαηείζηε ηνλ αζζελή ήξεκν θαη κεηαθέξεηε ηνλ ζηνλ θαζαξφ αέξα.  
Εεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή.   
       

Σε πεξίπησζε θαηάπνζεο, Να μεπιχλεηε ακέζσο ην ζηφκα θαη κεηά λα πηείηε άθζνλν λεξφ. Μελ 
πξνθαιέζεηε εκεηφ. Εεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή ζπκβνπιή θαη δείμηε απηφ ην  δνρείν ή ηελ εηηθέηα.  
 
Γελ ππάξρεη εηδηθφ αληίδνην. Δθαξκφζηε ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία.     
   
Σει. Κέληροσ δειεηερηάζεφλ: 1401 
 
 

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 
 

S37  Φνξάηε θαηάιιεια γάληηα 
 

S46        Σε πεξίπησζε θαηάπνζεο δεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή ζπκβνπιή θαη δείμηε απηφ   
  ην δνρείν ή ηελ εηηθέηα.  
 
«Μην ειζέλθεηε ζηην περιοτή εθαρμογής πριν ηο υεκαζηικό σγρό ζηεγνώζει» 
 

«Να θοράηε καηάλληλη προζηαηεσηική ενδσμαζία καηά ηην διάρκεια ηης εθαρμογής ζηο θερμοκήπιο
       
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 
 
SP1 Με ξππαίλεηε ηα λεξά κε ην πξντφλ ή ηε ζπζθεπαζία ηνπ. 
 

SPe3   Γηα λα πξνζηαηέςεηε ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο λα αθήζεηε κία αςέθαζηε δψλε              
πξνζηαζίαο 5 κέηρφλ απφ ηα επηθαλεηαθά χδαηα γηα ηηο θαιιηέξγεηεο ππαίζξνπ. 

 
“Γηα λα απνθχγεηε θηλδχλνπο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ, αθνινπζείζηε ηηο 
νδεγίεο ρξήζεο” 
 
 
 
 



 

Δ. σλζήθες αποζήθεσζες, τροληθή ζηαζερόηεηα ηοσ θσηοπροζηαηεσηηθού προχόληος: 

 

 

 

 

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

ζσζθεσαζίας: 

 

 

 

 

 

Ε. Άιιες πιεροθορίες / σποτρεώζεης: 

 

 

 

 

 

 

Ζκεξνκελία:       03/12/2012      

 

 

 

                      

         (Αλδξνχια Γεσξγίνπ) 
                 Γηεπζχληξηα  
           Τκήκαηνο Γεσξγίαο 
       Σθξαγίδα 

Τν ζθεχαζκα παξακέλεη ζηαζεξφ γηα δπν (2) ρξφληα ζηελ αξρηθή απαξαβίαζηε  ζπζθεπαζία ζε 
ρψξν μεξφ, δξνζεξφ, θαιά αεξηδφκελν 

 
 

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 ζθίζηκν γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο κε πεξαηηέξσ ρξήζεο, ελαπνηίζεληαη ζε εηδηθά 
ζεκεία ζπιινγήο γηα αλαθχθισζε ή αλάθηεζε ελέξγεηαο. 
 
 

Ζ παξνχζα άδεηα κπνξεί λα αλαθιεζεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή δηαπηζησζεί παξάβαζε ησλ 
πξνλνηψλ ηνπ πεξί Φπηνπξνζηαηεπηηθψλ Πξντφλησλ ηνπ 2011. 

 
 
 
 


