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ΑΓΔΗΑ ΓΗΑ ΓΗΑΘΔΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΗ ΥΡΖΖ 
 
 

Λακβάλνληαο ππφςε: 

 

 

 

 

ηροποποηείηαη φς αθοιούζφς ε άδεηα γηα δηάζεζε ζηελ αγορά θαη τρήζε ζηο 

θσηοπροζηαηεσηηθό προχόλ   MIG 40SC   κε ηα αθόιοσζα ζηοητεία: 

 

Α) Γεληθά ζηοητεία άδεηας 

 

1. Αξηζκφο Άδεηαο: 

 

Ζκεξνκελία ρνξήγεζεο άδεηαο:  

 

Ζκεξνκελία ιήμεο άδεηαο:  

 

2. Κάηνρνο ηεο άδεηαο:  

 

 

3. Τπεχζπλνο γηα ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά:   

(εθφζνλ είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ  

θάηνρν άδεηαο)  

 

4. Γηαλνκέαο / Γηαλνκείο:  

 

 

 

 

 

 

 

Σελ αίηεζε κε αξ. 31, εκεξνκελίαο 20/12/2012 γηα ηξνπνπνίεζε άδεηαο 
θπηνπξνζηαηεπηηθνχ πξντφληνο, ζε ζρέζε κε ην δηαλνκέα,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2944 

02/10/2012 

31/03/2014 

PROBELTE S.A., Ηζπαλία 

L. Lambrou Agro Ltd 

1. L. Lambrou Agro Ltd 
2. Cygro Ltd 
3. A.N. Nicolaou Agrochemicals Co 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. πζθεπαζίεο κε ηηο νπνίεο ην πξντφλ ζα δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά: 

 

Α/Α Δίδνο Μέγεζνο Τιηθφ 

1 Φηάιεο ζε θνπηί 250, 300, 400, 500 θ.εθ. 
ΖDΡΔ (πνιπαηζπιέλην πςειήο 

ππθλφηεηαο) 

2 Φηάιεο 
250, 300, 400, 500, 750 θ.εθ. θαη 
1 ιίηξνπ 

ΖDΡΔ (πνιπαηζπιέλην πςειήο 

ππθλφηεηαο) 

3 Γνρεία 3, 4, 5, 10 θαη 20 ιίηξα 
ΖDΡΔ (πνιπαηζπιέλην πςειήο 

ππθλφηεηαο) 

 

  

 Γ) Γραζηηθή οσζία  

          

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.:  

  

MIG 40SC 

πκππθλσκέλν ελαηψξεκα (SC) 

propyzamide: 40% β/ν 
Βνεζεηηθέο νπζίεο: 62,4% β/β 

 

PROBELTE S.A., Ηζπαλία 

PROBELTE S.A., Ηζπαλία 

PROBELTE S.A., Ηζπαλία 
 

propyzamide 

960 g/kg 

PROBELTE S.A., Ηζπαλία 
 
 

Sinochem Hebei Fuheng Corp. Ltd, Κίλα 



 

Γ) ηοητεία γηα ηε Υρήζε ηοσ Φσηοπροζηαηεσηηθού Προχόληος 

 

1. Καηεγνξία θαη Σξφπνο Γξάζεο:  

 

 

 

 

2. Πξννξίδεηαη γηα:  επαγγεικαηίεο ρξήζηεο 

 εξαζηηέρλεο ρξήζηεο 

 

3. Σξφπνο Δθαξκνγήο:  

 

 

 

 

4. Σξφπνο παξαζθεπήο ςεθαζηηθνχ δηαιχκαηνο:  

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

Γηαζπζηεκαηηθφ δηδαληνθηφλν πνπ απνξξνθάηαη απφ ηηο 
ξίδεο θαη κεηαθηλείηαη απνπιαζηηθά. Ζ δηδαληνθηφλνο δξάζε 
ηνπ νθείιεηαη ζηελ παξεκπφδηζε ηνπ πνιπκεξηζκνχ ηεο 
ηνπκπνπιίλεο κε απνηέιεζκα ηελ αλαζηνιή ηεο αχμεζεο 
ηνπ ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 
 

Δθαξκφδεηαη αλάινγα κε ηελ θαιιηέξγεηα, πξνζπαξηηθά κε ελζσκάησζε ή κεηαζπαξηηθά 
πξνθπηξσηηθά επηθαλεηαθά ή ακέζσο κεηά ηελ κεηαθχηεπζε. 

Γεκίδεηε ην ςεθαζηηθφ δνρείν κε ηε κηζή πνζφηεηα λεξνχ. Πξνζζέζηε ηελ απαηηνχκελε δφζε 
ζθεπάζκαηνο θαη ζπκπιεξψζηε κε ην ππφινηπν λεξφ ππφ ζπλερή αλάδεπζε. Σν ςεθαζηηθφ 
δηάιπκα πξέπεη λα αλαδεπηεί θαιά πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ςεθαζκνχ. 

 



5. Φάζκα Γξάζεο 

Πεδίο Δθαρκογής Εηδάληο ποσ ειέγτεηαη 

Γόζεης 

Σρόπος θαη Υρόλος 
εθαρκογής 

Μέγηζηος αρ. 
εθαρκογώλ / 

θαιιηεργ. περίοδο 
θ.εθ 

ζθ./δεθ. 

Όγθος υεθ. 
σγρού 

(ιίηρα / δεθ.) 

Μαρούιηα θαη άιια ζαιαηηθά 
ζσκπερηιακβαλοκέλφλ ηφλ 

θρακβώλ (Brassicacea): 
 

- Μαρούιηα  
(Μαξνχιη ζηξνγγπιφ (ζαιάηα), 
ζαιάηα lollo rosso (L. sativa crispa 
ssp.), ζαιάηα iceberg, καξνχιη 
θνηλφ (L. sativa longifolia) 
- Λσθοηρίβοιο, Ηηαιηθή πνηθηιία V. 
eriocarpa) 
- θαρόια (πηθξίδα), Άγξην 
θηρψξην, θνθθηλφθπιιν θηρψξην, 
ηηαιηθφ radicchio, αληίδη θαηζαξφ, 
θηρψξην "sugar loaf" 
- Κάρδακο 
- Γαηοθάρδακο 
- Ρόθα, Άγξηα ξφθα 
- Κόθθηλο ζηλάπη 
- Φύιια θαη βιαζηοί ηφλ εηδώλ 
Brassica spp. 
 Ηαπσληθφ ζηλάπη Mizuna (B. 
juncea japonica), 
θχιια κπηδειηψλ θαη ξαπαληψλ θαη 
άιιεο θαιιηέξγεηεο babyleaf ηνπ 
γέλνπο Brassica  
(ζπγθνκηδή κέρξη ην ζηάδην ηνπ 8νπ 

πξαγκαηηθνχ θχιινπ) 

1. Δσαίζζεηα Εηδάληα 
- Πιαηύθσιια: 
Κνπζθνχηα  (Cuscuta spp.), 
Πνιπθφκπη  (Polygonum aviculare), 
Αγξηνπηπεξηά  (P. persicaria), 
Λνπβνπδηά  (Chenopodium album), 
Βεξφληθα  (Veronica spp.) 
Αληξάθια  (Portulaca oleracea) 
Παπαξνχλα  (Papaver rhoeas) 
ηειιάξηα (Stellaria media) 
Σζνπθλίδα (Urtica spp.) 
ηχθλνο (Solanum nigrum) 
Λάπαζν (απφ ζπφξν) (Rumex spp.) 
Πεληάλεπξν (Plantago spp.) 
- Αγρφζηώδε:  
Αιεπνλνπξά (Alopecurus myosuroides)  
Μνπρξίηζα (Echinochloa crus-galli) 
Κνηλή πφα (Poa annua) 
Ήξα (Lolium spp.) 
εηάξηα (Setaria spp.) 
Αηκαηφρνξην  (Digitara sanuinalis) 
Αγξηνβξψκε (Bromus spp.) 
2. Μεηρίφς Δσαίζζεηα Εηδάληα 
Βιήην (Amaranthus spp) 
Καςέιια (Capsella bursa pastoris) 
Μνπρξίηζα (Echinocloa crus galli) 
Λαπάηζα (Polygonum lapathifolium) 

175 – 375  50 – 80  

Πξνζπαξηηθά ή πξηλ 
ηε κεηαθχηεπζε κε 
ελζσκάησζε ή 
πξνθπηξσηηθά  
(15 – 20 εκέξεο απφ 
ηε ζπνξά)  
ή κεηά ηε 
κεηαθχηεπζε  
(15 – 20 εκέξεο απφ 
ηε κεηαθχηεπζε) 

1  

Παραηερήζεης: 
1. Ζ κηθξή δφζε ρξεζηκνπνηείηαη ζε ειαθξά εδάθε θαη ε πςειή δφζε ζε βαξηά εδάθε 
2. Γηα ηελ θαιή απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξντφληνο είλαη ζεκαληηθή ε εδαθηθή πγξαζία θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζθεπάζκαηνο, αιιηψο ζα πξέπεη λα 
αθνινπζήζεη πφηηζκα εληφο 2 – 3 εκεξψλ απφ ην ςεθαζκφ. 
3. ε πεξίπησζε πνπ ε άξδεπζε γίλεηαη κε θαηάθιηζε, λα εθαξκφδεηαη ην πξντφλ πξηλ ηε ζπνξά ή ηε κεηαθχηεπζε κε ειαθξά ελζσκάησζε 
4. Γηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα νη αλνημηάηηθεο – ζεξηλέο εθαξκνγέο λα γίλνληαη πξνθπηξσηηθά ησλ δηδαλίσλ, ελψ ζηηο θζηλνπσξηλέο – ρεηκσληάηηθεο 
εθαξκνγέο ην πξντφλ κπνξεί λα εθαξκνζζεί θαη κεηαθπηξσηηθά ησλ δηδαλίσλ θαη ηδηαίηεξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε αγξσζησδψλ δηδαλίσλ.  

 



 

 

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

κεηαζπιιεθηηθέο ρξήζεηο: 

Καιιηέργεηες Υρόλος Αζθάιεηας 

Φπιιψδε Λαραληθά 30 εκέξεο 

 

 

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:   

 

 

 

11. ήκαλζε θπηνπξνζηαηεπηηθνχ πξντφληνο:  

 

12. Φξάζεηο θηλδχλνπ:  

 

 

1. Γηατείρηζε αλζεθηηθόηεηας: Οκάδα Σρόποσ Γράζες: K1  

 
 

 
 

---- 

1. ηαπξαλζή, θαιακπφθη, ζφξγν, θξάνπια: 2 κήλεο 
2. Μειηηδάλα, ιηλάξη, ζθφξδν, κέληα, θξεκκχδη, πηπεξηά, παηάηα, ζπαλάθη, ζαθραξφηεπηια, 
ηνκάηα: 4 κήλεο 
3. ηηεξά (θξηζάξη, ζηηάξη, ζίθαιε, βξψκε) θαη θηελνηξνθηθά αγξσζηψδε γηα βνζθή: 6 κήλεο 
Πξηλ ζπαξζνχλ ή θπηεπηνχλ νη πην πάλσ θαιιηέξγεηεο λα γίλεηαη βαζχ φξγσκα 45εθ. 

24 ψξεο  
 

Γελ είλαη θπηνηνμηθφ ζηηο πξνηεηλφκελεο θαιιηέξγεηεο θαη δφζεηο  εθαξκνγήο.  
 

Να ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ηνπ 
 

Xn - Δπηβιαβέο, Ν - Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ 
 
 
 

R40  Ύπνπην θαξθηλνγέλεζεο        
 

R51/53  Σνμηθφ γηα ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξφληεο  
 δπζκελείο επηπηψζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ. 
 

 



 

13. Φξάζεηο αζθάιεηαο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Πξψηεο Βνήζεηεο - Αληίδνην: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

S24/25 Απνθεχγεηε ηελ επαθή κε ην δέξκα θαη ηα κάηηα   
 

S29   Μελ αδεηάδεηε ην πεξηερφκελν ζηελ απνρέηεπζε    
 

S35  Σν πιηθφ θαη ν πεξηέθηεο ηνπ πξέπεη λα δηαηεζεί κε αζθαιή ηξφπν  
 

S36/37  Να θνξάηε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία θαη γάληηα                                              
    

S45     ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αλ αηζζαλζείηε δεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή ζπκβνπιή θαη δείμηε  
 απηφ ην δνρείν ή ηελ εηηθέηα 
S46  ε πεξίπησζε θαηάπνζεο δεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή ζπκβνπιή θαη δείμηε απηφ ην δνρείν ή    

ηελ εηηθέηα 
 

S61     Απνθχγεηε ηε ειεπζέξσζή ηνπ ζην πεξηβάιινλ. Αλαθεξζείηε ζε εηδηθέο νδεγίεο /δειηίν  
 δεδνκέλσλ αζθαιείαο.  
 

SP1      Μελ ξππαίλεηε 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 κε ζηνρεπφκελα  θπηά λα αθήζεηε κηαλ αςέθαζηε δψλε πξνζηαζίαο  
 20 κέηρφλ κέρξη κε γεσξγηθή γε. 
 

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

 

ε πεξίπησζε επαθήο κε ην δέξκα: Αθαηξέζηε ηα εκπνηηζκέλα κε ην ςεθαζηηθφ πγξφ ξνχρα 
ακέζσο θαη πιχλεηε θαιά ηα πξνζβεβιεκέλα κέξε ηνπ ζψκαηνο κε λεξφ θαη ζαπνχλη.  
 
ε πεξίπησζε εηζπλνήο: Απνκαθξχλεηε ηνλ παζφληα ζηνλ θαζαξφ αέξα. Κξαηήζηε ηνλ παζφληα 
δεζηφ θαη ζε εξεκία. Εεηείζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή. 
 
ε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα: Ξεπιχλεηε ηα κάηηα κε θαζαξφ λεξφ γηα αξθεηά ιεπηά. 
πκβνπιεπζείηε νθζαικίαηξν. 
 
ε πεξίπησζε θαηάπνζεο: Ξεπιχλεηε ακέζσο ην ζηφκα θαη θαηφπηλ πηείηε άθζνλν λεξφ. Μελ 
πξνθαιέζεηε εκεηφ. Εεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή ζπκβνπιή θαη δείμηε απηφ ην δνρείν ή ηελ εηηθέηα. 
 
Γελ ππάξρεη εηδηθφ αληίδνην. Αθνινπζείζηε ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία. 
  
Σει. Κέληροσ δειεηερηάζεφλ: 1401 
 
 



 

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:   21/12/2012  

 

 

 

                      

         (Αλδξνχια Γεσξγίνπ) 
                 Γηεπζχληξηα  
           Σκήκαηνο Γεσξγίαο 
 

       θξαγίδα 

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

 
 
 
 

Σν ζθεχαζκα παξακέλεη ζηαζεξφ γηα 2 ρξφληα ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαζθεπήο ηνπ, 
φηαλ απνζεθεχεηαη, ζηελ αξρηθή ηνπ, θιεηζηή ζπζθεπαζία, ζε δξνζεξφ θαη θαιά αεξηδφκελν μεξφ 
ρψξν πξνζηαηεπφκελν απφ αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο θαη ην άκεζν ειηαθφ θσο. 
 

 
 
 

Σα θελά πιηθά ζπζθεπαζίαο μεπιέλνληαη ππφ πίεζε ή γίλεηαη ηξηπιφ μέπιπκα. Σα λεξά ηνπ 
μεπιχκαηνο πξνζηίζεληαη ζην ςεθαζηηθφ δηάιπκα. ηε ζπλέρεηα, αθνχ νη άδεηεο ζπζθεπαζίεο 
θαηαζηξαθνχλ κε ηξχπεκα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο κε πεξαηηέξσ ρξήζεο, ελαπνηίζεληαη ζε εηδηθά 
ζεκεία ζπιινγήο γηα αλαθχθισζε ή αλάθηεζε ελέξγεηαο.   
 
 


