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Λακβάλνληαο ππφςε: 

 

 

 

 

 

ρνξεγείηαη άδεηα γηα δηάζεζε ζηελ αγνξά θαη ρξήζε ζην θπηνπξνζηαηεπηηθό πξντόλ 

  AFFIRM   κε ηα αθόινπζα ζηνηρεία: 

 

Α) Γεληθά ζηνηρεία άδεηαο 

 

1. Αξηζκφο Άδεηαο: 

 

Ηκεξνκελία ρνξήγεζεο άδεηαο:  

 

Ηκεξνκελία ιήμεο άδεηαο:  

 

2. Κάηνρνο ηεο άδεηαο:  

 

 

3. Τπεχζπλνο γηα ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά:   

(εθφζνλ είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ  

θάηνρν άδεηαο)  

 

4. Γηαλνκέαο / Γηαλνκείο:   

 

 

 

 

 

2906 

23/11/2011 

28/01/2016 

SYNGENTA HELLAS AEBE 

Premier Shukuroglou Co Ltd                      
 

Premier Shukuroglou Co Ltd                      

Σελ αίηεζε κε αξ. 3283, εκεξνκελίαο 06/03/2009 γηα ρνξήγεζε άδεηαο 
θπηνπξνζηαηεπηηθνχ πξντφληνο θαη 
 
ηελ επηζηνιή ηνπ αηηεηή κε εκ. 16/06/2010 γηα ρνξήγεζε πξνζσξηλήο άδεηαο κε βάζε ηελ 
ακνηβαία αλαγλψξηζε ηεο αμηνιφγεζεο πνπ δηελεξγήζεθε γηα ρνξήγεζε ηεο πξνζσξηλήο 
άδεηαο ηνπ ίδηνπ ζθεπάζκαηνο ζηελ Ιηαιία,  
 
 
 
 
 
 
 
 



Β) Σαπηόηεηα ηνπ Φπηνπξνζηαηεπηηθνύ Πξντόληνο 

 

1. Δκπνξηθφ Όλνκα:            

 

2. Μνξθή:  

 

3. Δγγπεκέλε ζχλζεζε ηνπ ζθεπάζκαηνο:   

 

 

4. Παξαζθεπαζηήο ζθεπάζκαηνο:  

 

 

5. Δξγνζηάζην παξαζθεπήο ηνπ ζθεπάζκαηνο:  

 

 

 

6. Δξγνζηάζην ζπζθεπαζίαο ηνπ ζθεπάζκαηνο:  

 

 

 

7. πζθεπαζίεο κε ηηο νπνίεο ην πξντφλ ζα δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά: 

 

Α/Α Δίδνο Μέγεζνο Τιηθφ 

1 Κνπηί 
250γξ., 300γξ., 500γξ., 
600γξ., 1θηι.  

Fluorinated high 
density 
polyethylene or Co-
extruded high 
density 
polyethylene / 
polyamide (PE/PA) 

2 Γνρείν 
250γξ., 300γξ., 500γξ., 
600γξ., 1θηι., 5 θηι.  

 

  Γ) Γξαζηηθή νπζία  

          

1. Κνηλή Ολνκαζία:   

 

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

 

3. Παξαζθεπαζηήο ηεο δ.ν.:  

 

 

4. Δξγνζηάζην παξαζθεπήο ηεο δ.ν.:  

Affirm  

Τδαηνδηαιπφκελνη θφθθνη (SG) 

emamectin benzoate 0,95% β/β 
βνεζεηηθέο νπζίεο      99% β/β 

Syngenta Crop Protection AG Διβεηίαο 

1. Syngenta Crop Protection Monthley SA, Διβεηία  
2. Gowan Milling – ΗΠΑ 
3. STI Solfotecnica Italiana SpA, Ιηαιία  
 

1. Syngenta Hellas AEBE 
2. Syngenta Crop Protection Monthley SA, Διβεηία 
3. Gowan Milling – ΗΠΑ 
4. STI Solfotecnica Italiana SpA, Ιηαιία  

 

emamectin benzoate 

95% w/w min. 

Syngenta Crop Protection AG Διβεηίαο 
 

Syngenta Crop Protection AG Διβεηίαο 
 
 



Γ) ηνηρεία γηα ηε Υξήζε ηνπ Φπηνπξνζηαηεπηηθνύ Πξντόληνο 

 

1. Καηεγνξία θαη Σξφπνο Γξάζεο:  

 

 

 

 

 

 

2. Πξννξίδεηαη γηα:  επαγγεικαηίεο ρξήζηεο 

 εξαζηηέρλεο ρξήζηεο 

 

3. Σξφπνο Δθαξκνγήο:  

 

 

4. Σξφπνο παξαζθεπήο ςεθαζηηθνχ δηαιχκαηνο:  

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

Δληνκνθηφλν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ιεπηδνπηέξσλ ηεο ακπέινπ, ησλ θαξπνθφξσλ θαη 
ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ. Σν Affirm αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ αβεξκεθηηλψλ. Γξα 
παξεκπνδίδνληαο ηε κεηαβίβαζε ησλ λεπξηθψλ ζεκάησλ ηνπ εληφκνπ κέζσ ηνπ θαλαιηνχ 
ηνπ ρισξίνπ. Σν έληνκν παχεη λα ηξέθεηαη θαη πθίζηαηαη κία κε αλαηξέςηκε παξάιπζε. Σν 
Affirm δξα εηδηθψο ζηηο πξνλχκθεο ησλ ιεπηδνπηέξσλ εμ επαθήο θαη δηά ζηνκάρνπ. 
 

Φεθαζκφο θαιχςεσο θπιιψκαηνο – Μελ εθαξκφδεηε θαηά ηηο δεζηέο 
ψξεο ηεο εκέξαο, ζε βξεγκέλα θχιια ή ζε πεξίπησζε βξνρήο 

Γεκίδεηε ην ςεθαζηηθφ δνρείν κε λεξφ θαηά ην 1/4. Πξνζζέζηε ηελ απαηηνχκελε δφζε 
ζθεπάζκαηνο θαη ζπκπιεξψζηε κε ην ππφινηπν λεξφ ππφ ζπλερή αλάδεπζε. Αλαδεχεηε θαη 
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ςεθαζκνχ. 

 
 



5. Φάζκα Γξάζεο 

 

Πεδίν 
Δθαξκνγήο 

Δρζξόο πνπ 
ειέγρεηαη 

Γόζεηο 

Σξόπνο θαη Υξόλνο εθαξκνγήο 

Μέγηζηνο αξ. 
εθαξκνγώλ / 

θαιιηεξγ. 
πεξίνδν 

γξ. /100 ιίηξα 
ςεθ. πγξνύ 

γξ. ζθ./δεθ. 

Ακπέιη 
Δπηηξαπέδην & 
νηλνπνηήζηκν 

Δπδεκίδα 
(Lobesia botrana) 

Κνρπιίδα 
(Eupoecilia ambiguella) 

150 150 

Πξηλ ηελ άλζεζε κε ηελ εκθάληζε ησλ πξψησλ 
πξνλπκθψλ γηα ηελ πξψηε γεληά 
Γηα ηε δεχηεξε θαη ηξίηε γεληά εθαξκφζηε ζην ζηάδην ηνπ 
«καχξνπ θεθαιηνχ». ε πεξηπηψζεηο έληνλεο πξνζβνιήο 
πξαγκαηνπνηείζηε ηελ 1ελ εθαξκνγή θαηά ην ζηάδην 
ελαπφζεζεο ησλ απγψλ θαη ηε 2ελ κεηά απφ 7-14 εκέξεο 

3 

Μεινεηδή 
Μειηά 
Αριαδηά 

Καξπόθαςα 
Cydia Pomonella 

Cydia molesta 

300 300-400 

Με ηελ εθθφιαςε ησλ πξψησλ απγψλ ή ζην 
απνθνξχθσκα ησλ πηήζεσλ ρξεζηκνπνηψληαο παγίδεο 
παξαθνινχζεζεο   

2 
Με κεζνδηάζηεκα 

7-10 εκεξψλ 

Φπιινδέηεο: 
(Adoxophyes spp, 
Pandemis spp., 

Archips spp., 
Argyrotaenia spp.) 

Γηα ηηο δηαρεηκάδνπζεο πξνλχκθεο: πξηλ ή κεηά ηελ 
άλζεζε 
Θεξηλέο γελεέο: Με ηελ εθθφιαςε ησλ πξψησλ απγψλ ή 
ζην απνθνξχθσκα ησλ πηήζεσλ ρξεζηκνπνηψληαο 
παγίδεο παξαθνινχζεζεο   

Φπιινξύθηεο: 
(Leucoptera spp., 
Phyllonoricter spp) 

Με ηελ εκθάληζε ησλ πξψησλ ζηνψλ ζηα θχιια  

Ππξελόθαξπα 
Ρνδαθηλία 
Νεθηαξηληά 
Βεξηθνθηά 

Καξπόθαςα 
(Cydia molesta) 

 

Αλάξζηα 

(Anarsia lineatella) 
 

Φπιινξύθηεο 
Phyllonorycter spp. 

300 300-400 

Με ηελ εθθφιαςε ησλ πξψησλ απγψλ ή ζην 
απνθνξχθσκα ησλ πηήζεσλ ρξεζηκνπνηψληαο παγίδεο 
παξαθνινχζεζεο   

3 
Με κεζνδηάζηεκα 

7-10 εκεξψλ 

Γηα ηηο δηαρεηκάδνπζεο πξνλχκθεο: πξηλ ή κεηά ηελ 
άλζεζε 
Θεξηλέο γελεέο: Με ηελ εθθφιαςε ησλ πξψησλ απγψλ ή 
ζην απνθνξχθσκα ησλ πηήζεσλ ρξεζηκνπνηψληαο 
παγίδεο παξαθνινχζεζεο   

Με ηελ εκθάληζε ησλ πξψησλ ζηνψλ ζηα θχιια  

 



Πεδίν 
Δθαξκνγήο 

Δρζξόο πνπ 
ειέγρεηαη 

Γόζεηο 

Σξόπνο θαη Υξόλνο εθαξκνγήο 

Μέγηζηνο αξ. 
εθαξκνγώλ / 

θαιιηεξγ. 
πεξίνδν 

γξ. /100 ιίηξα 
ςεθ. πγξνύ 

γξ. ζθ./δεθ. 

Τπαίζξνπ 
Αγθηλάξα 
Φαζφιηα 
Φαζνιάθη 
Μπξφθνια 
Κνπλνππίδη 
Κξακπί  

Λεπηδόπηεξα 
Heliothis armigera, 
Spodoptera spp.,  
Ostrinia nubilalis,  
Plusia gamma, 
Pieris brassicae,  
Plutella  xylostella,  
Depressaria 
erinaceella 
Tuta absoluta 
 

150 150 

Φεθαζκφο θάιπςεο κε ηελ εκθάληζε ηεο πξνζβνιήο 
3 

Με κεζνδηάζηεκα 
7-10 εκεξψλ 

Τπαίζξνπ & 
Θεξκνθεπίνπ  
Σνκάηα  
Πηπεξηά  
Μειηηδάλα 
Φξάνπια 

150 150 

Τπαίζξνπ & 
Θεξκνθεπίνπ  
Μαξνχιηα 
Λπθνηξίβνιν 
Κάξδακν 
Γαηνθάξδακν 
Ρφθα 
Άγξηα Ρφθα 
ηλάπη 
Φχιια & Βιαζηνί 
ησλ εηδψλ Brassica 
spp 
 
Τπαίζξνπ  
θαξφια 
Άγξην θηρψξην 
Κηρψξην  
Αληίδη 
Ραδίθη 

Spodoptera spp. 
Ostrinia nubilalis 

150 150 

Παξαηεξήζεηο: 
1. Αλεμάξηεηα ηνπ όγθνπ ηνπ ςεθαζηηθνύ πγξνύ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, λα κελ ππεξβαίλεηαη ε κέγηζηε δόζε ζθεπάζκαηνο αλά δεθάξην. 
2. Μελ αλακηγλύεηαη ην πξντόλ κε ιάδη όηαλ εθαξκόδεηε ζηε βεξηθνθθηά



 

 

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

κεηαζπιιεθηηθέο ρξήζεηο: 

Καιιηέξγεηεο Υξόλνο Αζθάιεηαο 

Βεξηθνθηά 14 

Ακπέιη, κειηά, αριαδηά, 
ξνδαθηληά, λεθηαξηληά 

7 

Τπφινηπεο θαιιηέξγεηεο 3 

 

 

7. Δηδηθέο ζπλζήθεο γεσξγηθέο, θπηνυγείαο ή πεξηβαληνιινγηθέο ππφ ηηο νπνίεο ην 

θπηνπξνζηαηεπηηθφ πξντφλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ή λα απνθιεηζηεί: 

 

 

 

 

 

 

8. Υξνληθφ 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. ηνηρεία θπηνηνμηθφηεηαο, επαηζζεζίαο πνηθηιηψλ θαη θάζε άιιεο παξελέξγεηαο ζηα θπηά ή ηα 

πξντφληα ηνπο: 

 

 

 

 

10. πλδπαζηηθφηεηα:   

 

 

Οκάδα Σξόπνπ Γξάζεο: 6 
- Δθαξκνγέο ζηηο ζπληζηψκελεο δφζεηο θαη κεζνδηαζηήκαηα. 
- Σν ζθεχαζκα λα εθαξκφδεηαη ζε ελαιιαγή κε εληνκνθηφλα απφ άιιε νκάδα κε δηαθνξεηηθφ 
ηξφπν δξάζεο 

 
 

---- 

---- 

---- 

ηηο ιηγφηεξν δηαδεδνκέλεο ή λέεο πνηθηιίεο ιαραληθψλ λα πξαγκαηνπνηείηαη δνθηκαζηηθή 
εθαξκνγή. Να κελ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ακπέιηα ζηα θπηψξηα. 

 
 

ε πεξίπησζε αλάκημεο κε άιια ζθεπάζκαηα, λα πξαγκαηνπνηείηαη 
δνθηκαζηηθή εθαξκνγή. 

 
 



 

11. ήκαλζε θπηνπξνζηαηεπηηθνχ πξντφληνο:  

 

 

12. Φξάζεηο θηλδχλνπ:  

 

 

 

 

13. Φξάζεηο αζθάιεηαο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Πξψηεο Βνήζεηεο - Αληίδνην: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N - Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ 
 

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

 

ε   πεξίπησζε   επαθήο   κε   ηα   κάηηα:   μεπιχλεηε ακέζσο κε θαζαξφ λεξφ γηα κεξηθά ιεπηά 
δηαηεξψληαο αλνηθηά ηα βιέθαξα, θαη θαιέζηε ακέζσο γηαηξφ. Αθαηξέζηε ηνπο θαθνχο επαθήο.   
ε πεξίπησζε επαθήο κε ην δέξκα: Αθαηξέζηε ηα ιεξσκέλα ξνχρα εξγαζίαο θαη μεπιπζείηε θαιά, 
κε λεξφ. Αλ ν εξεζηζκφο επηκείλεη θαιέζηε γηαηξφ. Σα ξνχρα εξγαζίαο πξέπεη λα πιπζνχλ πξηλ 
μαλαθνξεζνχλ.            
ε πεξίπησζε εηζπλνήο: Μεηαθέξεηε ηνλ παζφληα ζε θαζαξφ αέξα θαη δηαηεξήζηε   ηνλ δεζηφ ζε 
αλάπαπζε. Καιέζηε πξνιεπηηθά γηαηξφ.        
ε πεξίπησζε θαηάπνζεο: Καιέζηε ακέζσο γηαηξφ θαη δείμηε ηνπ ηελ εηηθέηα ή ην δειηίν 
δεδνκέλσλ αζθαιείαο (MSDS). Μελ πξνθαιέζεηε εκεηφ.        
 
Γελ ππάξρεη εηδηθφ αληίδνην. Αθνινπζείζηε ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία.     
 
 
Σει. Κέληξνπ δειεηεξηάζεσλ: 112 ή 199 
 

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      
S35 Σν πξντφλ θαη ν πεξηέθηεο ηνπ πξέπεη λα δηαηίζεληαη κε αζθαιή ηξφπν   
S57 Να ρξεζηκνπνηεζεί ην θαηάιιειν πεξίβιεκα γηα λα απνθεπρζεί κφιπλζε 
S60  Σν πιηθφ θαη ν πεξηέθηεο ηνπ λα ζεσξεζνχλ θαηά ηε δηάζεζή ηνπο επηθίλδπλα απφβιεηα.  
 
SPe1 Μελ ξππαίλεηαη ην λεξφ κε ην πξντφλ ή ηε ζπζθεπαζία ηνπ . Να κελ πιέλεηε ηνλ εμνπιηζκφ 
εθαξκνγήο θνληά ζε επηθαλεηαθά χδαηα. Να απνθεπρζεί ε κφιπλζε κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ 
απνρέηεπζεο απφ ηηο αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο θαη ηνπο δξφκνπο. 
SPe3 Γηα λα πξνζηαηέςεηε ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο, λα αθήζεηε κηα αςέθαζηε δψλε 
πξνζηαζίαο 12 κέηξσλ απφ ηα επηθαλεηαθά λεξά, γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο κειηάο, αριαδηάο θαη 
ησλ ππξελνθάξπσλ 
 
Πνιύ ηνμηθό γηα ηηο κέιηζζεο.  
Να κελ εθαξκφδεηαη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο αλζνθνξίαο 
Καηαζηξέςηε θαη απνκαθξχλεηε ηα απηνθπή δηδάληα. Δθαξκφζηε θαηά ηηο βξαδηλέο ψξεο φηαλ δελ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη νη κέιηζζεο. 
Κιείζηε θαη θαιχςηε ηηο απνηθίεο ησλ βνκβίλσλ ζε πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ ζθεπάζκαηνο ζην 
ζεξκνθήπην γηα φιεο ηηο ρξήζεηο κε εμαίξεο ην καξνχιη. Μεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζθεπάζκαηνο 
θξαηήζηε ην ζεξκνθήπην θιεηζηφ γηα 24 ψξεο γηα πξνζηαζία ησλ κειηζζψλ.  
 
«Γηα λα απνθχγεηε θηλδχλνπο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ, αθνινπζήζηε ηηο 
νδεγίεο ρξήζεο.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γηα λα απνθχγεηε θηλδχλνπο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ, αθνινπζείζηε ηηο νδεγίεο 
ρξήζεο          



 

Δ. πλζήθεο απνζήθεπζεο, ρξνληθή ζηαζεξόηεηα ηνπ θπηνπξνζηαηεπηηθνύ πξντόληνο: 

 

 

 

 

Σ. Οδεγίεο γηα ηελ αζθαιή απόζπξζε ηνπ θπηνπξνζηαηεπηηθνύ πξντόληνο θαη ηεο 
ζπζθεπαζίαο: 
 

 

 

 

 

 

Ε. Άιιεο πιεξνθνξίεο / ππνρξεώζεηο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηκεξνκελία:   21/03/2012  

 

                      

         (Αλδξνχια Γεσξγίνπ) 
                 Γηεπζχληξηα  
           Σκήκαηνο Γεσξγίαο 
 

       θξαγίδα 

 

 

Να απνζεθεχεηαη ζηελ αξρηθή ηνπ θιεηζηή ζπζθεπαζία ζε ρψξν δξνζεξφ, μεξφ θαη θαιά αεξηδφκελν. 
ηηο ζπλζήθεο απηέο δηαηεξείηαη ζηαζεξφ γηα 2 ρξφληα 

 
 
 

Οη άδεηεο ζπζθεπαζίεο μεπιέλνληαη ππφ πίεζε ή γίλεηαη ηξηπιφ μέπιπκα. Σα λεξά ηνπ μεπιχκαηνο 
πξνζηίζεληαη ζην ςεθαζηηθφ δηάιπκα. ηε ζπλέρεηα, αθνχ νη άδεηεο ζπζθεπαζίεο θαηαζηξαθνχλ 
πξνεγνπκέλσο κε ζθίζηκν, ελαπνηίζεληαη ζε εηδηθά ζεκεία ζπιινγήο γηα αλαθχθισζε ή αλάθηεζε 
ελέξγεηαο.           
 
 

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

 


