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Λακβάλνληαο ππφςε: 

 

 

 

 

 

ηροποποηείηαη ε άδεηα γηα δηάζεζε ζηελ αγορά θαη τρήζε ηοσ θσηοπροζηαηεσηηθού 

προχόληος    BASAGRAN 48SL    φς αθοιούζφς: 

 

Α) Γεληθά ζηοητεία άδεηας 

 

1. Αξηζκφο Άδεηαο: 

 

Ζκεξνκελία ηξνπνπνίεζεο 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.15 εκεξνκελίαο 17/01/2013 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε πθηζηάκελεο άδεηαο 
θπηνπξνζηαηεπηηθνχ πξντφληνο κεηά ηελ έγθξηζε φισλ ησλ δξαζηηθψλ νπζηψλ πνπ 
πεξηέρνληαη ζην πξντφλ θαη ηελ επηζηνιή ηνπ αηηεηή κε εκ. 17/01/203 γηα ηξνπνπνίεζε ηεο 
άδεηαο κε βάζε ηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε ηεο αμηνιφγεζεο πνπ δηελεξγήζεθε γηα 
ρνξήγεζε ηεο νξηζηηθήο άδεηαο ηνπ ίδηνπ ζθεπάζκαηνο ζηελ Διιάδα,  
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BASF ΔΛΛΑ A.B.E.E 
Λεσθφξνο Μεζνγείσλ 449 
15243 Αγία Παξαζθεπή  
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Agrolan Ltd 

Agrolan 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 
50θ.εθ., 500θ.εθ., 1 ιίηξν  

θαη 5 ιίηξα 
HDPE 

 

  

Γ) Γραζηηθή οσζία  

          

1. Κνηλή Ολνκαζία:   

 

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

 

3. Παξαζθεπαζηήο ησλ δ.ν.:  

 

 

4. Δξγνζηάζην παξαζθεπήο ηεο δ.ν.:  

  

 

 

Basagran 48SL 

Ππθλφ δηάιπκα (SL) 

bentazone: 48% β/ν (σο άιαο λαηξίνπ ηνπ 
bentazone 49.8% β/ν) 
βνεζεηηθέο νπζίεο: 56,4% β/β  

 

BASF Aktiengesellschaft,  Γεξκαλία 

BASF Aktiengesellschaft,  Γεξκαλία 

 

bentazone 

960g/Kg 

 
 

BASF Aktiengesellschaft,  Γεξκαλία 

 
 

 

BASF Aktiengesellschaft,  Γεξκαλία 

 

1. BASF Aktiengesellschaft, Γεξκαλία 
2. Κ+Ν Δπζπκηάδεο Α.Β.Δ.Δ., Διιάδα 



 

 

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:  

 

√ 

 

Σν  BASAGRAN 48SL είλαη εθιεθηηθφ κε δηαζπζηεκαηηθφ δηδαληνθηφλν επαθήο γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε πιαηχθπιισλ δηδαλίσλ θαη θππεξνεηδψλ ζηηο θαιιηέξγεηεο θαζφιηα, 
κπηδέιηα(αξαθάο), ξχδη θαη ζην γθαδφλ. 

Φεθαζκφο θαιχςεσο θπιιψκαηνο  
 

Γεκίδνπκε ην δνρείν ηνπ ςεθαζηήξα κε λεξφ κέρξη ηε κέζε θαη πξνζζέηνπκε αλαδεχνληαο ηελ 
ζπληζηψκελε δφζε ηνπ ζθεπάζκαηνο.  
πκπιεξψλνπκε κε ην ππφινηπν λεξφ αλαδεχνληαο ζπλερψο.  
 

 
 



5. Φάζκα Γξάζεο 

Πεδίο 
Δθαρκογής 

Εηδάληο ποσ ειέγτεηαη 

Γόζεης 

Σρόπος θαη Υρόλος εθαρκογής 
Μέγηζηος αρ. 
εθαρκογώλ / 

θαιιηεργ. περίοδο 
Όγθος υεθ. 

σγρού 
(ιίηρα / δεθ.) 

θ.εθ. ζθ./δεθ. 
κέγηζηε 

Φαζόιηα 
Μπηδέιηα 
(Αξαθάο) 

Α. Δπαίζζεηα είδε 
 
1. Εηδάληα ηεο νηθνγέλεηαο Cyperaceae 

Κίηξηλε Κχπεξε (C. esculentus) 
Μνζρνθχπεξε (Cyperus difformis) θαη 

ηνλ θίξπν (Scirpus maritimus, S. 
mucronatus) 

 
Πιαηχθπιια: 

Πεληάλεπξν (Allisma spp), 
Άγξην ηλάπη (Sinapis arvensis), 
Βνχηνκν (Butomus umbellatus), 

Αγξηνκειηηδάλα (Xanthium strumarium), 
Σάηνπιαο (Datura stramonium), 
πεξγνχια (Spergula arvensis) 

Ραπαλίδα (Rapahanus raphanistrum), 
Αγξηνκπακπαθηά (Abutilon theophrasti), 

Αληξάθια (Portulaca oleracea), 
Αλαγαιιίο (Anagallis arvensis), 

Εσρφο (Sonchus asper), 
Ραλνχθγνπινο (Ranunculus sardous), 

Ληλδέξληα (Lidernia spp ) 
 

Β. Μέηξηα επαίζζεηα δηδάληα 
 

Πιαηχθπιια: 
Βιήηα (Amaranthus spp), 
Ηπφκαηα (Ipomoea spp), 

Παπαξνχλα (Papaver rhoeas), 
Γσδεθάλζη (Lamium amplexicaule) θαη 
Πνιπθφκπη (Polygonum convolvulus). 

30 – 40  

250 – 300 θ.εθ. 
ζθεπάζκαηνο 
αλά δεθάξην 

αλάινγα κε ην 
είδνο θαη ην 

ζηάδην 
αλάπηπμεο ησλ 

δηδαλίσλ. 
 

Ζ κεγαιχηεξε 
δφζε αληηζηνηρεί 

ζηα κέηξηα 
επαίζζεηα 

δηδάληα ή ζε 
κεγαιχηεξν 

ζηάδην 
αλάπηπμεο    

ησλ δηδαλίσλ 

Φεθάδνπκε   απφ   ην δεχηεξν κέρξη 
θαη ην πέκπην πξαγκαηηθφ 

θχιιν ηεο θαιιηέξγεηαο 

Μία εθαξκνγή 

Ρύδη 

Φεθάδνπκε απφ ην δεχηεξν θχιιν 
κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ αδειθψκαηνο 

ηνπ ξπδηνχ. Πξηλ ηελ εθαξκνγή 
ρακειψλνπκε ηελ ζηάζκε ηνπ λεξνχ 
ζηα ηεγάληα, έηζη ψζηε ηα δηδάληα λα 

είλαη εθηεζεηκέλα ζην ςεθαζηηθφ 
δηάιπκα. Γηαηεξνχκε ηελ ζηάζκε 
ρακειά γηα δχν κέξεο κεηά ηελ 

εθαξκνγή. Γηα θαιχηεξα 
απνηειέζκαηα ηα δηδάληα λα 
βξίζθνληαη ζε λεαξφ ζηάδην 

αλάπηπμεο, ηξηψλ έσο πέληε θχιισλ 

Γθαδόλ 

 
 

α) ε λέα θπηεία ςεθάδνπκε απφ ην 
δεχηεξν κέρξη θαη ην πέκπην θχιιν 

ηεο θαιιηέξγεηαο, 
 

β) ζε εγθαηαζηεκέλε θπηεία, 
ςεθάδνπκε ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην 

ηεο θαιιηέξγεηαο. 

Παραηερήζεης:  
-  Γηα λα δξάζεη ην δηδαληνθηφλν δελ πξέπεη λα βξέμεη ή λα πνηίζνπκε κε ηερλεηή βξνρή γηα 5-6 ψξεο κεηά ηελ εθαξκνγή. Καιφ είλαη λα έρεη γίλεη πφηηζκα 2-3 
εκέξεο πξηλ ηελ εθαξκνγή. 
- Μελ ςεθάδεηε φηαλ νη θαιιηέξγεηεο είλαη αδχλαηεο ή ηαιαηπσξεκέλεο απφ παγσληέο, μεξαζία, ραιάδη ή αζζέλεηεο θαη έληνκα. 
- πληζηάηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε ήδε δνθηκαζκέλεο πνηθηιίεο θαζνιηψλ, δηαθνξεηηθά λα γίλεηαη πξψηα δνθηκή ζε κηθξή έθηαζε. 

 



 

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

κεηαζπιιεθηηθέο ρξήζεηο: 

Καιιηέργεηες Υρόλος Αζθάιεηας 

Φαζφιηα, Μπηδέιηα (Αξαθάο) 49 εκέξεο 

Ρχδη 56 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:  

 

 

 

 

 

Γηατείρηζε αλζεθηηθόηεηας: Οκάδα Σρόποσ Γράζες: -  bentazone: C3 

   

---- 

---- 

---- 

- Κάησ απφ αθξαίεο ζπλζήθεο κπνξεί λα παξαηεξεζνχλ λεθξσηηθέο θειίδεο ζηα θχιια ησλ 
ςπραλζψλ ρσξίο ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηηο θαιιηέξγεηεο. 
- πληζηάηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε ήδε δνθηκαζκέλεο πνηθηιίεο θαζνιηψλ, δηαθνξεηηθά λα γίλεηαη 
πξψηα δνθηκή ζε κηθξή έθηαζε 

--- 

Υn – Δπηβιαβέο,  Ν - Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ 
 

 

R22  Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο 
 

R43  Μπνξεί λα πξνθαιέζεη επαηζζεηνπνίεζε ζε επαθή κε ην δέξκα. 
 

R51/53  Σνμηθφ γηα ηνχο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξφληεο     
 δπζκελείο επηπηψζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ 
 

 



 

13. Φξάζεηο αζθάιεηαο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Πξψηεο Βνήζεηεο - Αληίδνην: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ. σλζήθες αποζήθεσζες, τροληθή ζηαζερόηεηα ηοσ θσηοπροζηαηεσηηθού προχόληος: 

 

 

 

 

Σ. Οδεγίες γηα ηελ αζθαιή απόζσρζε ηοσ θσηοπροζηαηεσηηθού προχόληος θαη ηες 

ζσζθεσαζίας: 

 

 

 

 

 

Γεληθά: Μεηαθηλήζηε ηνλ παζφληα ζε θαιά αεξηδφκελν ρψξν ή ζε θαζαξφ αέξα θαη πξνζηαηεχζηε 
ηνλ απφ ππνζεξκία. ε πεξίπησζε ππνςίαο δειεηεξηάζεσο θαιέζηε ακέζσο γηαηξφ. 
ε πεξίπησζε επαθήο κε ην δέξκα: Αθαηξέζηε ηα ξνχρα πνπ έρνπλ ξππαλζεί θαη μεπιχλεηε ηα 
πξνζβεβιεκέλα κέξε ηνπ ζψκαηνο πνπ έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε ην ζθεχαζκα κε άθζνλν λεξφ 
θαη ζαπνχλη. 
ε πεξίπησζε εηζπλνήο: Κξαηείζηε ηνλ αζζελή ήξεκν θαη κεηαθέξεηε ηνλ ζηνλ θαζαξφ αέξα. 
Εεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή. 
ε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα: Ξεπιχλεηε κε θαζαξφ λεξφ γηα αξθεηά ιεπηά θαη θαιέζηε 
ακέζσο γηαηξφ. 
ε πεξίπησζε θαηάπνζεο: Ξεπιχλαηε ακέζσο ην ζηφκα θαη κεηά πηείηε άθζνλν λεξφ. Καιέζηε 
γηαηξφ. 
 
Γελ ππάξρεη εηδηθφ αληίδνην. Δθαξκφζηε ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία. 
 

Σει. Κέληροσ δειεηερηάζεφλ: 1401 
 
 

Σν ζθεχαζκα παξακέλεη ζηαζεξφ γηα δπν (2) ρξφληα ζηελ αξρηθή απαξαβίαζηε  ζπζθεπαζία ζε 
ρψξν μεξφ, δξνζεξφ, θαιά αεξηδφκελν 

 
 

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 ζθίζηκν γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο κε πεξαηηέξσ ρξήζεο, ελαπνηίζεληαη ζε εηδηθά 
ζεκεία ζπιινγήο γηα αλαθχθισζε ή αλάθηεζε ελέξγεηαο. 
 
 

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  Απνθεχγεηε ηελ επαθή κε ην δέξκα 
 

S37  Φνξάηε θαηάιιεια γάληηα 
 

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

 

S60/61  Σν πιηθφ θαη ν πεξηέθηεο ηνπ λα ζεσξεζνχλ θαηά ηε δηάζεζή ηνπο επηθίλδπλα απφβιεηα.  
 Απνθεχγεηε ηελ ειεπζέξσζή ηνπ ζην πεξηβάιινλ. Αλαθεξζείηε ζε εηδηθέο νδεγίεο / δειηίν  
 δεδνκέλσλ αζθαιείαο 
 

SP1 Με ξππαίλεηε ηα λεξά κε ην πξντφλ ή ηε ζπζθεπαζία ηνπ. 
 
“Γηα λα απνθχγεηε θηλδχλνπο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ, αθνινπζείζηε ηηο 
νδεγίεο ρξήζεο” 
 
 
 
 



 

 

Ε. Άιιες πιεροθορίες / σποτρεώζεης: 

 

 

 

 

 

 

Ζκεξνκελία:     21/01/2013    

 

 

 

                      

         (Αλδξνχια Γεσξγίνπ) 
                 Γηεπζχληξηα  
           Σκήκαηνο Γεσξγίαο 
       θξαγίδα 

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

 
 
 
 


