
Παξάξηεκα 
 
 
 

Όξνη έγθξηζεο ηνπ ζθεπάζκαηνο  F-Diamide  κε αξηζκό εγγξαθήο   2781  . 
 

  27 Μάηνπ 2010 
 

 

 

Κάηνρνο εγγξαθήο:  NichinoEurope Co., Ltd, United Kingdom    
 
 
 
Εκπνξηθό Όλνκα:  F-Diamide           
 
 
 
Μνξθή:  Δλαησξεκαηνπνηήζηκνη θόθθνη (WG)     
 
 
 
Εγγπεκέλε ζύλζεζε:  flubendiamide 24% β/β        
       Βνεζεηηθέο νπζίεο 75 % β/β                                            
 

 

 

 

Πεξηεθηηθόηεηα ηεο ηερληθά θαζαξήο δξαζηηθήο νπζίαο ζε θαζαξή δξαζηηθή 
νπζία:     flubendiamide 96% β/β min.      
 

 

 
 
Παξαζθεπαζηήο δξαζηηθήο νπζίαο:       Nihon Nohyaku Co., Ltd, Japan                      
 
 
 
Παξαζθεπαζηήο ζθεπάζκαηνο:  Bayer CropScience AG, Γεξκαλία    

 
 
 
 
 
Δηαλνκέαο:   A. N. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Σηόρνο γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη: 

  Δληνκνθηόλν γηα ηελ θαηαπνιέκεζε πξνλπκθώλ ιεπηδνπηέξσλ ζε ηνκάηα, πηπεξηά 

θαη κειηηδάλα ζεξκνθεπίνπ. To flubendiamide αλήθεη ζε κηα λέα ρεκηθή νκάδα θαη έρεη 

έλαλ λέν ηξόπν δξάζεο ρσξίο λα εκθαλίδεη δηαζηαπξσηή αλζεθηηθόηεηα κε θακηά από 

ηηο γλσζηέο νκάδεο εληνκνθηόλσλ. H δξάζε ηνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

παξεκπόδηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κπτθνύ ζπζηήκαηνο, ηελ παξάιπζε θαη ηνλ ζάλαην 

ησλ εληόκσλ.            

 

Τξόπνο εθαξκνγήο:  Ψεθαζκνί θαιύςεσο θπιιώκαηνο.     

 

Τξόπνο παξαζθεπήο ςεθαζηηθνύ δηαιύκαηνο: 

 Γεκίζηε ην δνρείν ηνπ ςεθαζηηθνύ κεραλήκαηνο κε λεξό κέρξη ηε κέζε θαη πξνζζέζηε 

αλαδεύνληαο ηε ζπληζηώκελε δόζε ηνπ ζθεπάζκαηνο. Σπκπιεξώζηε κε ην ππόινηπν 

λεξό αλαδεύνληαο ζπλερώο.           

 

 
Φάζκα δξάζεο 

 

Καιιηέξγεηεο Σηόρνο 
Δόζε 

(γξ. / δεθάξην) 

Χξόλνο – Tξόπνο 
Εθαξκνγήο 

(παξαηεξήζεηο) 

Μέγηζηνο 
Αξηζκόο 

εθαξκνγώλ 

Τνκάηα 
(Θεξκνθεπίνπ) 

-Πξάζηλν ζθνπιήθη 
(Heliothis armigera) 
-Σπνληόπηεξα 
(Spodoptera exiqua) 

12,5-50 

Ψεθαζκόο 
θπιιώκαηνο ζηελ 

έλαξμε ηεο 
πξνζβνιήο θαη 
ζύκθσλα κε ην 

ηνπηθό όξην 
νηθνλνκηθήο δεκηάο 

εθόζνλ ππάξρεη 

2 
 

Πηπεξηά 
(Θεξκνθεπίνπ) 

-Πξάζηλν ζθνπιήθη 
(Heliothis armigera) 
-Σπνληόπηεξα 
(Spodoptera exiqua) 

12,5-40 

Μειηηδάλα * 
(Θεξκνθεπίνπ) 

-Πξάζηλν ζθνπιήθη 
(Heliothis armigera) 
-Σπνληόπηεξα 
(Spodoptera exiqua) 

12,5-50 

 

 
Δηαρείξηζε αλζεθηηθόηεηαο: Οκάδα Τξόπνπ Δξάζεο: 28  

 
• Χξήζε θαιιηεξγεηηθώλ ηερληθώλ θαη θπζηθώλ θαη βηνινγηθώλ κεζόδσλ ώζηε λα 
κεηώλεηαη ν αξηζκόο ησλ εθαξκνγώλ ζηηο απνιύησο απαξαίηεηεο γηα ηνλ απνηειεζκαηηθό  
έιεγρν  ησλ ερζξώλ. 
•  Οη εθαξκνγέο λα γίλνληαη κε ηε ζπληζηώκελε δόζε θαη λα εμαζθαιίδεηαη θαιή θαη  
νκνηόκνξθε θάιπςε ηεο θπιιηθήο επηθάλεηαο κε ην ςεθαζηηθό πγξό. 
•   Τν BELT λα εθαξκόδεηαη κέρξη 2 θνξέο αλά θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν θαη ζε ελαιιαγή  κε 
εληνκνθηόλα άιισλ νκάδσλ κε δηαθνξεηηθό ηξόπν δξάζεο. 
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•   Να δηελεξγείηαη ζπζηεκαηηθή παξαθνινύζεζε ησλ πιεζπζκώλ ησλ ερζξώλ/ζηόρσλ 
έηζη ώζηε λα εληνπηζζεί έγθαηξα ελδερόκελε αλάπηπμε αλζεθηηθόηεηαο. 
•   Δάλ δηαπηζησζνύλ πεξηπηώζεηο κεησκέλεο απνηειεζκαηηθόηεηαο, νη εθαξκνγέο πνπ   
αθνινπζνύλ ζα πξέπεη λα γίλνληαη κε ζθεπάζκαηα δηαθνξεηηθήο νκάδαο. 
•  Σηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο σθέιηκσλ εληόκσλ ζπληζηάηε ν έιεγρνο γηα ηπρόλ 
εκθάληζε δπζκελώλ επηδξάζεσλ. 
 
 
Χξνληθό δηάζηεκα αζθαιείαο κεηαμύ εθαξκνγήο θαη ζπγθνκηδήο:  
- Τνκάηα, Μειηηδάλα:  3 εκέξεο  
- Πηπεξηά:          1 εκέξα 
 
 
Φπηνηνμηθόηεηα: Γελ  είλαη  θπηνηνμηθό  ζηηο  ζπληζηώκελεο  θαιιηέξγεηεο (ηνκάηαο θαη 

πηπεξηάο) θαη δόζεηο εθαξκνγήο. Σηε κειηηδάλα λα δηελεξγείηαη δνθηκαζηηθή εθαξκνγή 

ζε κηθξή έθηαζε πξηλ ηελ εθηεηακέλε ρξήζε ηνπ BELT κέρξη λα πξνζθνκηζζνύλ 

πεηξάκαηα θπηνηνμηθόηεηαο.          

 

 

Σήκαλζε ηνμηθόηεηαο:   Χε – Δπηβιαβέο, Ν-Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ                                                                                                                          

 
Φξάζεηο θηλδύλνπ: 

R50/53 Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη   

  καθξνρξόληεο δπζκελείο επηπηώζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ                      

R62          Πηζαλόο θίλδπλνο γηα εμαζζέλεζε ηεο γνληκόηεηαο.                                                  

R63          Πηζαλόο θίλδπλνο δπζκελώλ επηδξάζεσλ ζην έκβξπν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο   

  θύεζεο.                                                                                                                                                                                                                

 

Φξάζεηο αζθάιεηαο 
 

S1/2 Φπιάμηε ην θιεηδσκέλν θαη καθξηά από παηδηά      

S13 Φπιάμηε ην καθξηά από ηξόθηκα, πνηά θαη δσνηξνθέο     

S20/21 Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε κελ ηξώηε, κελ πίλεηε ή θαπλίδεηε    

S36/37     Φνξάηε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία θαη θαηάιιεια γάληηα.   

 «Οη εξγάηεο ζα πξέπεη λα θνξνύλ πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία θαη θαηάιιεια   

 γάληηα εθόζνλ εηζέιζνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο κεηά ηνλ ςεθαζκό.»      

S60/61 Τν πιηθό θαη ν πεξηέθηεο ηνπ λα ζεσξεζνύλ θαηά ηε δηάζεζή ηνπο, επηθίλδπλα  

 απόβιεηα. Απνθεύγεηε ηελ ειεπζέξσζή ηνπ ζην πεξηβάιινλ. Αλαθεξζείηε  

                ζε εηδηθέο νδεγίεο / δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο.        

  SP1 Μελ ξππαίλεηε ην λεξό κε ην πξντόλ ή ηε ζπζθεπαζία ηνπ    

 

F-Diamide   



«Γηα λα απνθύγεηε θηλδύλνπο γηα ηελ αλζξώπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ, αθνινπζήζηε 

ηηο νδεγίεο ρξήζεο.» 

 

Πξώηεο βνήζεηεο – Αληίδνην 

Σε πεξίπησζε εηζπλνήο: Μεηαθέξεηε ηνλ αζζελή από ην ρώξν ηεο έθζεζεο, 

δηαηεξήζηε ηνλ δεζηό θαη ζε εξεκία. Καιέζηε ακέζσο γηαηξό.      

Σε πεξίπησζε επαθήο κε ην δέξκα: Αθαηξέζηε ηα ιεξσκέλα ξνύρα θαη πιύλεηε θαιά 

ηα πξνζβεβιεκέλα κέξε ηνπ ζώκαηνο κε λεξό θαη ζαπνύλη θαη αλ ππάξρεη 

polyethyleneglycol 400 θαη ζηε ζπλέρεηα μεπιύλεηε κε λεξό. Αλ ν εξεζηζκόο παξακέλεη 

δεηείζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή         

Σε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα: Ξεπιύλεηε ηα κάηηα ακέζσο κε θαζαξό λεξό γηα 

αξθεηά ιεπηά θαη ζπκβνπιεπηείηε νθζαικίαηξν       

Σε πεξίπησζε θαηάπνζεο: Εεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή ζπκβνπιή θαη δείμηε απηό ην 

δνρείν ή ηελ εηηθέηα.         

 

Γελ ππάξρεη εηδηθό αληίδνην. Αθνινπζείζηε ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία.     

 

 
Τει. Κέληξνπ δειεηεξηάζεσλ: 1401 
 

 

Οδεγίεο γηα ηελ αζθαιή απόζπξζε ηεο ζπζθεπαζίαο 
  
Οη θηάιεο θαη νη ζαθνύιεο μεπιέλνληαη ππό πίεζε ή γίλεηαη ηξηπιό μέπιπκα (ηα λεξά 

ηνπ μεπιύκαηνο ηα ξίρλνπκε πίζσ ζην ςεθαζηήξα) θαη ζηε ζπλέρεηα αθνύ 

θαηαζηξαθνύλ κε ηξύπεκα ή ζθίζηκν, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο κε πεξαηηέξσ ρξήζεο, 

ελαπνηίζεληαη ζε εηδηθά ζεκεία ζπιινγήο γηα αλαθύθισζε ή αλάθηεζε ελέξγεηαο.  

 
 
Αλάθιεζε ηεο έγθξηζεο 
 
 Ζ έγθξηζε κπνξεί λα αλαθιεζεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή δηαπηζησζεί παξάβαζε ησλ 

πξνλνηώλ ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, ιακβαλνκέλσλ ππόςε θαη ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ 

πξνθύπηνπλ γηα ηνλ θάηνρν εγγξαθήο από ηνπο όξνπο θαηαρώξηζεο ηεο δξαζηηθήο 

νπζίαο ζην Παξάξηεκα Η ηνπ πεξί Γεσξγηθώλ Φαξκάθσλ Νόκνπ ηνπ 1993 θαη 2004.   
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