
Παράρτημα 
 

Όροι έγκρισης του σκευάσματος  RANMAN®   με αριθμό εγγραφής  2860   . 
 

21 ∆εκεμβρίου 2010 
 

 
Κάτοχος εγγραφής:  ISK Biosciences Europe S.A.      
 
 
Εμπορικό Όνομα:  Ranman         
 
 
Μορφή:  Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)      
 
 
Εγγυημένη σύνθεση:  Ranman συστατικό Α: cyazofamid 40% β/o     
 
                                                          βοηθητικές ουσίες μέχρι 100% β/β  
 
 
    Ranman συστατικό Β: οργανοπυριτικό πρόσθετο 84% β/o   
 
                                                          βοηθητικές ουσίες μέχρι 100% β/β  
 
 
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική 
ουσία:     cyazofamid 93,5 % w/w min.      
 
 
Παρασκευαστής δραστικής ουσίας:    Ishihara Sangyo Kaisha, LTD.     
 
 
Παρασκευαστής σκευάσματος:     ISK Biosciences Europe S.A.    
 
 
∆ιανομέας:   Agrolan Ltd         
 
 
Στόχος για τον οποίο προορίζεται: 
Μυκητοκτόνο για την καταπολέμηση του περονόσπορου στην πατάτα και στην τομάτα 

και στα κολοκυνθοειδή θερμοκηπίου και υπαίθρου. ∆ιαθέτει προστατευτική δράση  

 
Τρόπος εφαρμογής:  Ψεκασμοί φυλλώματος        

 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος: Είναι μίγμα δύο συστατικών στην ίδια 

συσκευασία αλλά σε διαφορετικούς περιέκτες. Μετά το άνοιγμα της συσκευασίας 

χρησιμοποιήστε όλο το περιεχόμενο. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού με το 10% του 

νερού και, χωρίς να αναδεύσετε, προσθέστε την προβλεπόμενη ποσότητα Ranman 

συστατικό Α. Στη συνέχεια προσθέστε νερό μέχρι το 90%, την προβλεπόμενη 



ποσότητα Ranman συστατικό Β και συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό. Ανακινείτε το 

διάλυμα μέχρι το τέλος της εφαρμογής. Μην ετοιμάζεται ποτέ μεγαλύτερη ποσότητα 

διαλύματος ψεκασμού από αυτήν που απαιτεί η εφαρμογή.      

 Χρησιμοποιείστε την κατάλληλη συσκευασία π.χ. των 1,75 λίτρων για 50 δεκάρια και 

των 8,75 λίτρων για 250 δεκάρια           
 
 
Φάσμα δράσης 
 
Στόχος: Περονόσπορος 
∆όση: 35 κ.εκ/δεκάριο (20 κ.εκ. Ranman συστατικό Α και 15 κ.εκ. Ranman συστατικό Β) 
 
 

Καλλιέργειες Χρόνος εφαρμογής Όγκος ψεκαστικού υγρού 
(λίτρα / δεκ.) 

Πατάτα 
1η εφαρμογή: προστατευτική εφαρμογή, όταν οι 
συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας 
Επόμενες εφαρμογές: ανά 7-10 ημέρες ανάλογα με 
την ένταση της προσβολής  

20-40 

Τομάτα  
(υπαίθρου / 
θερμοκηπίου) 

1η εφαρμογή: προστατευτική εφαρμογή, όταν οι 
συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας 
Επόμενες εφαρμογές: ανά 7-10 ημέρες ανάλογα με 
την ένταση της προσβολής  

40-60 (υπαίθρια) 
μέχρι 100 (θερμοκηπίου - 

ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης) 

Κολοκυνθοειδή 
(υπαίθρου / 
θερμοκηπίου) 
αγγούρι,  
αγγουράκι, 
κολοκυθάκι, 
κολοκύθα, 
καρπούζι, 
πεπόνι 

1η εφαρμογή: προστατευτική εφαρμογή, όταν οι 
συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας 
Επόμενες εφαρμογές: ανά 7-8 ημέρες ανάλογα με 
την ένταση της προσβολής  

40-100 (υπαίθρια) 
μέχρι 100 (θερμοκηπίου - 

ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης) 

 
Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών: 4 
 
Χρόνος ασφάλειας:  Πατάτα – 7 ημέρες 
  Τομάτα – 3 ημέρες 
  Κολοκυνθοειδή – 3 ημέρες 
 
 
 

Φυτοτοξικότητα:  Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό για τις καλλιέργειες εφόσον 

πληρούνται οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα.      

 
∆ιαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου ∆ράσης: 21      
Εφαρμόστε το σκεύασμα σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό 

τρόπο δράσης.                                 

 
 

Ranman® 



Σήμανση τοξικότητας:  Xn-Επιβλαβές, Ν-Επικίνδυνο για το περιβάλλον     
 
 
Φράσεις κινδύνου: 
  R41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών       

  R48/20 Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη  

  έκθεση όταν εισπνέεται         

  R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει   

  μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον    
 

 

Φράσεις ασφάλειας 
  S2 Φυλάξτε το μακριά από παιδιά         

  S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές     

  S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε    

  S25 Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια        

  S26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και   

 ζητήστε ιατρική συμβουλή         

  S39  Χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας ματιών και προσώπου    

  S45 Σε περίπτωση ατυχήματος ή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως  

ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν)      

  S61 Αποφεύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές   

 οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.       

  SP1 Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του    

SPe3  Αποφεύγεται τη διασπορά ψεκαστικών σταγονιδίων εκτός στόχου. Για να 

προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη 

προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.      

  
 
«Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε υδάτινες επιφάνειες. Αποφύγετε 
τη μόλυνση μέσω του συστήματος αποστράγγισης των υδάτων των καλλιεργειών και 
του οδικού δικτύου».  
 

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

ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.» 
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Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο 
 
Σε περίπτωση εισπνοής, μετακινείστε τον ασθενή σε καθαρό αέρα. ∆ιατηρήστε τον 

ζεστό και ξαπλωμένο. Καλέστε γιατρό ή το Κέντρο ∆ηλητηριάσεων     

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα αφαιρέστε όλο το μολυσμένο ρουχισμό και 

πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Αν ο ερεθισμός επιμένει καλέστε 

γιατρό.          

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

λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό.         

Σε περίπτωση κατάποσης ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Μην προκαλέσετε εμετό. 

Καλέστε γιατρό και δείξτε του την ετικέτα.         

 

Αντίδοτο: Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία       
 
 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας 
  
Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του 

ξεπλύματος τα ρίχνουμε πίσω στο ψεκαστήρα) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν 

με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε ειδικά 

σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.      

 
Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401 
 
 
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 της δραστικής 

ουσίας στο Παράρτημα Ι του περί Γεωργικών Φαρμάκων Νόμου του 1993 και 2004.   

Ranman® 


