
Παράρτημα 
 

Όροι έγκρισης του σκευάσματος  Previcur Energy SL  με αριθμό εγγραφής    2807   . 
 

27 Νοεμβρίου 2009 
 
 
Κάτοχος εγγραφής:  Bayer CropScience AG, Germany            
 
 
Εμπορικό Όνομα:  Previcur Energy SL                                                 
 
 
Μορφή:    Πυκνό διάλυμα (SL)                                          
 
 
Εγγυημένη σύνθεση:  propamocarb-HCL 53% β/o                                    

                                         fosetyl- Al  31% β/o                                                              

    βοηθητικές ουσίες 25,2% β/β                          

 
 
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:  
    propamocarb-HCL 92% w/w min.                                                         

                        fosetyl- Al 96% w/w min.                                                                 
 
 
Παρασκευαστής δραστικών ουσιών:     Bayer CropScience AG, GERMANY          
 
 
Παρασκευαστής σκευάσματος:               Bayer CropScience AG, GERMANY                         
 
 
∆ιανομέας:         Costas Christodoulou Ltd                                                                        
 
 
Στόχος για τον οποίο προορίζεται: 
∆ιασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική δράση.                                                                   

 
 
Τρόπος εφαρμογής:  Ψεκασμοί στα σπορεία, εφαρμογές με πότισμα, ψεκασμοί  
φυλλώματος .                                                                                                                    

 
 

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος: 
Γεμίστε το ψεκαστήρα με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού.. Προσθέτουμε 
την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος και συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό 
αναδεύοντας πάντα καλά.                                                                                         
 



Φάσμα δράσης 
 

Καλλιέργεια Στόχος ∆όση Στάδιο 
εφαρμογής Αριθμός Εφαρμογών 

Σπορεία 
Τομάτα 
Μελιτζάνα 
Αγγούρι 
Πεπόνι 
Μαρούλι 

Πύθιο 
(Pythium 
spp.) 

3 κ.εκ. / τετραγωνικό 
μέτρο (m2) 
(Όγκος νερού:  
2 λίτρα / m2) 
 

Εφαρμογές 
στο σπορείο* 

2 εφαρμογές: Μία 
εφαρμογή μετά τη σπορά 
και μία εφαρμογή μετά τη 
βλάστηση των σπόρων 
 
(μεσοδιάστημα 
εφαρμογών 7-10 ημέρες) 

Πιπεριά 
6 κ.εκ. / m2

(Όγκος νερού:  
2 λίτρα / m2) 

1 εφαρμογή 

Θερμοκήπιο 
Τομάτα 
Πιπεριά 
Αγγούρι 
Πεπόνι 
Μαρούλι 
 
 

Πύθιο 
(Pythium 
spp.) 

300 κ. εκ. / δεκάριο 
(Όγκος νερού:  
300 λίτρα / δεκ.) 

Ριζοπότισμα 

- Καλλιέργεια στο 
έδαφος: 
2 εφαρμογές ανά 7-14 
ημέρες 
 
- Καλλιέργεια σε τεχνητά 
υποστρώματα:  
4 εφαρμογές ανά 7-14 
ημέρες 

Ύπαιθρο 
Μαρούλι 

Περονό- 
σπορος 
(Bremia 

lactucae) 

250 κ. εκ. / δεκάριο 
(Όγκος ψεκαστικού 
υγρού: 40 λίτρα / δεκ.) 

Προληπτικοί 
ψεκασμοί 
εφόσον οι 
συνθήκες 
ευνοούν την 
ανάπτυξη των 
ασθενειών. 

∆ύο εφαρμογές με 
μεσοδιάστημα 7- 14 
ημέρες εφόσον απαιτείται 

 
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 
1. Εφαρμογές με ριζοπότισμα: 
Τομάτα, Πιπεριά,Αγγούρι, Μαρούλι : 3 ημέρες 
Πεπόνι: 14 ημέρες 
  
2. Ψεκασμός Φυλλώματος 
Μαρούλι : 21 ημέρες 

 
 

Λαχανικά με βρώσιμη ρίζα και λαχανικά του γένους Allium που προορίζονται για τη 

διατροφή ανθρώπων και ζώων, μπορεί να φυτευτούν ή να σπαρθούν στο ίδιο 

υπόστρωμα μετά την πάροδο 120 ημερών από την τελευταία εφαρμογή.     

 

Φυλλώδη, στελεχώδη και καρποφόρα κηπευτικά και σταυρανθή μπορεί να φυτευτούν ή 

να σπαρθούν μετά την πάροδο 60 ημερών από την τελευταία εφαρμογή.     
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∆ιαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου ∆ράσης propamocarb hydrochloride: 28  
                                                Ομάδα Τρόπου ∆ράσης fosetyl-Al: 33  

                                             
Φυτοτοξικότητα:    ∆εν είναι φυτοτοξικό στην καλλιέργεια όταν εφαρμόζεται  

 σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης                                           

 
Συνδυαστικότητα:    ---             

 
Σήμανση τοξικότητας:   Xi-Ερεθιστικό                                                                
 
 
Φράσεις κινδύνου: 
  R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα   

 

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, πίνετε ή καπνίζετε     

  S24 Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα       

  S36/37 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια     

 
   Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 

ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης         

 
 
Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο 
  S45 Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως   

 ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν)     

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα αφαιρέστε όλο το μολυσμένο ρουχισμό, πλυθείτε 

αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι και ζητήστε ιατρική συμβουλή.                         

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό για αρκετά 

λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό.         

Σε περίπτωση κατάποσης μην προκαλείτε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα με νερό και 

καλέστε αμέσως γιατρό. Να λαμβάνετε ενεργός άνθρακας.        
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Για το γιατρό:  

Συμπτώματα: ακαμψία, υπνηλία δυσκολία συντονισμού κινήσεων, σπασμοί, τοπική 

υπερευαισθησία            

 Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία. ∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Σε   περίπτωση   

κατάποσης   μεγάλης   ποσότητας   του   σκευάσματος συστήνεται πλύση   στομάχου  

και χορήγηση   ενεργού  άνθρακα και συγχρόνως προστασία των αναπνευστικών 

οργάνων.                                  

 
 
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.                  

 

Ανάκληση της έγκρισης 
 
 Η έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των 

προνοιών της σχετικής νομοθεσίας, λαμβανομένων υπόψη και των υποχρεώσεων 

που προκύπτουν για τον κάτοχο εγγραφής από τους όρους καταχώρισης των 

δραστικών ουσιών στο Παράρτημα Ι του περί Γεωργικών Φαρμάκων Νόμου του 1993 

και 2004.              
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