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Λακβάλνληαο ππφςε: 

 

 

 

 

 

 

ηροποποιείηαι η άδεια για διάθεζη ζηην αγορά και τρήζη ηοσ θσηοπροζηαηεσηικού 

προχόνηος    RIDOMIL GOLD MZ 68WG  φς ακολούθφς: 

 

Α) Γενικά ζηοιτεία άδειας 

 

1. Αξηζκφο Άδεηαο: 

 

Ηκεξνκελία ηξνπνπνίεζεο άδεηαο:  

 

Ηκεξνκελία ιήμεο άδεηαο:  

 

2. Κάηνρνο ηεο άδεηαο:  

 

 

 

 

3. Υπεχζπλνο γηα ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά:   

(εθφζνλ είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ  

θάηνρν άδεηαο)  

 

4. Γηαλνκέαο / Γηαλνκείο:  

 

 

 

 

 

Τελ αίηεζε κε αξ.11, εκεξνκελίαο 27/11/2012 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. 22/11/2012 γηα ηξνπνπνίεζε ηεο άδεηαο κε βάζε ηελ 
ακνηβαία αλαγλψξηζε ηεο αμηνιφγεζεο πνπ δηελεξγήζεθε γηα ρνξήγεζε ηεο νξηζηηθήο 
άδεηαο ηνπ ίδηνπ ζθεπάζκαηνο ζηελ Διιάδα,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2585 

27/12/2012 

30/06/2016 

Syngenta Hellas AEBE 
Λ. Αλζνχζαο 
15349 – Αλζνχζα, Αηηηθή 
Διιάδα  

Premier Shukuroglou Cyprus Limited 

Premier Shukuroglou Cyprus Limited 
 



 

Β) Σασηόηηηα ηοσ Φσηοπροζηαηεσηικού Προχόνηος 

 

1. Δκπνξηθφ Όλνκα:            

 

2. Μνξθή:  

 

3. Δγγπεκέλε ζχλζεζε ηνπ ζθεπάζκαηνο:   

 

 

 

4. Παξαζθεπαζηήο ζθεπάζκαηνο:  

 

 

5. Δξγνζηάζην παξαζθεπήο ηνπ ζθεπάζκαηνο:  

 

 

 

 

6. Δξγνζηάζην ζπζθεπαζίαο ηνπ ζθεπάζκαηνο:  

 

 

 

 

 

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

 

Α/Α Δίδνο Μέγεζνο Υιηθφ 

1. Κνλζέξβα 100γξ. , 250γξ. , 500γξ. , 600γξ. 
Κνλζέξβα αινπκηλίνπ πνπ 

πεξηέρεη ζαθνχια PET/Alu/PE 

2. Φαξηνθπηίν 
100γξ. , 250γξ., 500γξ., 600γξ., 

1000γξ., 1500γξ., 2000γξ. 

Φαξηνθπηίν πνπ πεξηέρεη 

ζαθνχια PET/Alu/PE 

3. 

Φαθειάθη πνπ 
πεξηβάιιεηαη απφ 
ράξηηλν «καλίθη» 
(αλά 10 εληφο 
ραξηνθπηίνπ) 

25γξ. 
Τξηζσκαηηθφ θχιιν 

(PET/Alu/PE) 

4.  Μπνπθάιη 
50γξ., 100γξ., 250γξ., 500γξ. , 

600γξ., 1Kg, 1.5Kg, 2Kg, 5Kg 
ΗDPE 

 

 

 

 

 

Ridomil Gold MZ 68WG 

Δλαησξεκαηνπνηήζηκνη θφθθνη (WG) 

metalaxyl-M: 4% β/β 
mancozeb: 64% β/β 
βνεζεηηθέο νπζίεο: 15,74% β/β  

 

Syngenta Crop Protection AG, Διβεηία 

1. Syngenta Crop Protection, Διβεηία 
2. Kwizda Agro GmbH, Απζηξία 
3. Syngenta Agro S.AS, Γαιιία 
4. IPT Pergandeg GmbH, Γεξκαλία 

1. Syngenta Hellas AEBE 
2. Syngenta Crop Protection AG, Διβεηία 
3. Kwizda Agro GmbH, Απζηξία 
4. Syngenta Agro S.AS Γαιιία 
5. IPT Pergandeg GmbH, Γεξκαλία 
6. Syngenta South Africa (Pty) Limited, South 
Africa 



 Γ) Γραζηική 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.:  

  

 

 

 

Γ) ηοιτεία για ηη Υρήζη ηοσ Φσηοπροζηαηεσηικού Προχόνηος 

 

1. Καηεγνξία θαη Τξφπνο Γξάζεο:  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Πξννξίδεηαη γηα:  επαγγεικαηίεο ρξήζηεο 

 εξαζηηέρλεο ρξήζηεο 

 

 

3. Τξφπνο Δθαξκνγήο:  

 

 

4. Τξφπνο παξαζθεπήο ςεθαζηηθνχ δηαιχκαηνο:  

 

 

√ 

 

1. metalaxyl-M 
2. mancozeb 

 1. 910gr/Kg 
 2. 800gr/Kg 

 
 

1. metalaxyl-M: Syngenta Crop Protection AG, Διβεηία 
2. mancozeb: Ιndofil Industries Ltd, Ιλδία  
 

 

metalaxyl-M: CABB AG, Διβεηία 
 

mancozeb 
1. Indofil Industries Limited, (Thane), India 
2. Indofil Industries Limited, (Sez Dahej Limited), India 
 

Mπθεηνθηφλν θαηά ηνπ πεξνλνζπφξνπ ζηηο θαιιηέξγεηεο: ακπειηνχ, παηάηαο, θαπλνχ, ηνκάηαο, 
αγγνπξηνχ, πεπνληνχ, καξνπιηνχ (ππαίζξνπ) θαη θξεκκπδηνχ (ππαίζξνπ). 
Πεξηέρεη ηηο δξαζηηθέο νπζίεο metalaxyl-M θαη mancozeb .  
Τν metalaxyl-M είλαη εθιεθηηθφ δηαζπζηεκαηηθφ κπθεηνθηφλν κε δξάζε θαηά ησλ σνκπθήησλ 
πνπ θηλείηαη κέζα ζην θπηφ κε απνπιαζηηθή θπξίσο θίλεζε παξεκπνδίδνληαο ηελ αλάπηπμε ηνπ 
παζνγφλνπ κέζα ζηνπο ηζηνχο ηνπ θπηνχ.  
Τν mancozeb είλαη κε εθιεθηηθφ πξνζηαηεπηηθφ κπθεηνθηφλν κε δξάζε ζε επξχ θάζκα κπθήησλ 

Χεθαζκφο θαιχςεσο θπιιψκαηνο  
 

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

 
 



5. Φάζκα Γξάζεο 

Πεδίο 
Δθαρμογής 

Δτθρός ποσ ελέγτεηαι 

Γόζεις 

Σρόπος και Υρόνος εθαρμογής 
Μέγιζηος αρ. 

εθαρμογών / καλλιεργ. 
περίοδο 

γρ. /100 
λίηρα υεκ. 

σγρού 

Όγκος υεκ. 
σγρού 

(λίηρα / δεκ.) 

γρ. ζκ./δεκ. 
μέγιζηη 

Αμπέλι 
Πεξνλφζπνξνο 

(Plasmopara viticola) 
250 50 – 90  125 – 225  

Έλαξμε ςεθαζκψλ απφ ηελ εκθάληζε 
ησλ ηαμηαλζηψλ κέρξη ην ηέινο ηεο 

άλζεζεο θαη εθφζνλ νη ζπλζήθεο είλαη 
επλντθέο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

αζζέλεηαο 

Μέρξη 4 εθαξκνγέο θάζε 
10 -14 εκέξεο εθ’ 

φζνλ απηφ απαηηείηαη 

Παηάηα 
Πεξνλφζπνξνο 

(Phytopthora infestans) 
250 80 – 100  200 – 250  

Έλαξμε ςεθαζκψλ απφ ην θιείζηκν 
ησλ θπηψλ ζηε γξακκή θαη εθφζνλ 
νη ζπλζήθεο είλαη επλντθέο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο αζζέλεηαο 

Μέρξη 3 εθαξκνγέο θάζε 
10 -14 εκέξεο εθ’ 

φζνλ απηφ απαηηείηαη 

Καπνός 
Πεξνλφζπνξνο 

(Peronospora tabacina) 
250 50 – 80  125 – 200  

Σηα ζπνξεία νη ςεθαζκνί λα γίλνληαη 
κεηά ην ζηαχξσκα ησλ θπηαξίσλ θαη 

ζηνλ αγξφ έλαο ςεθαζκφο 15 
εκέξεο κεηά ηε κεηαθχηεπζε 

Μέρξη 3 εθαξκνγέο 
πξνιεπηηθά θάζε  
10 -14 εκέξεο εθ’ 

φζνλ απηφ απαηηείηαη 

Σομάηα 
(Υπαίζξνπ θαη 
ζεξκνθεπίνπ) 

Πεξνλφζπνξνο 
(Phytopthora infestans) 

250 
 

50 – 100  
 

125 – 250  
 

Έλαξμε ςεθαζκψλ κεηά ην ζηαχξσκα 
ησλ θπηαξίσλ θαη εθφζνλ νη ζπλζήθεο 

είλαη επλντθέο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 
αζζέλεηαο 

 

Μέρξη 3 εθαξκνγέο θάζε 
10 -14 εκέξεο εθ’ 

φζνλ απηφ απαηηείηαη 
 

Αγγούρι 
(Υπαίζξνπ θαη 
ζεξκνθεπίνπ) 

Πεξνλφζπνξνο 
(Pseudoperonospora 

cubensis) 

Πεπόνι 
(Υπαίζξνπ θαη 
ζεξκνθεπίνπ) 

Πεξνλφζπνξνο 
(Pseudoperonospora 

cubensis) 

 
 
 
 
 



 
 

Πεδίο 
Δθαρμογής 

Δτθρός ποσ ελέγτεηαι 

Γόζεις 

Σρόπος και Υρόνος εθαρμογής 
Μέγιζηος αρ. 

εθαρμογών / καλλιεργ. 
περίοδο 

γρ. /100 
λίηρα υεκ. 

σγρού 

Όγκος υεκ. 
σγρού 

(λίηρα / δεκ.) 

γρ. ζκ./δεκ. 
μέγιζηη 

Μαρούλι  
(Υπαίζξνπ) 

Πεξνλφζπνξνο 
 (Bremia lactucae) 

250 50 – 100  250 

Έλαξμε ςεθαζκψλ πξνιεπηηθά 
εθφζνλ νη ζπλζήθεο είλαη επλντθέο γηα 

ηελ αλάπηπμε ηεο αζζέλεηαο. 
(Σηάδην BBCH 12-49) 

Μέρξη 3 εθαξκνγέο θάζε 
10 εκέξεο εθ’ φζνλ απηφ 

απαηηείηαη 
Κρεμμύδι 
(Υπαίζξνπ) 

Πεξνλφζπνξνο 
(Peronospora destructor) 

 
Παραηηρήζεις:  
1. Δθαξκφζηε ηε ζπληζηψκελε δφζε κε ηελ θαηάιιειε πνζφηεηα ςεθαζηηθνχ πγξνχ, ψζηε λα θαιπθζεί πιήξσο ην θχιισκα ηνπ θπηνχ. 
2. Οη εθαξκνγέο πξέπεη λα αξρίδνπλ πξνιεπηηθά πξηλ εθδεισζεί ε αζζέλεηα θαηά ηε πεξίνδν έληνλεο αλάπηπμεο ησλ θπηψλ. 
3. Να κελ εθαξκφδεηαη ζε ακκψδε εδάθε κε πεξηεθηηθφηεηα ζε νξγαληθή νπζία κηθξφηεξε ή ίζε κε 1%. 
4. Να αθνινπζνχληαη νη νδεγίεο ησλ Τνπηθψλ Κέληξσλ Γεσξγηθψλ Πξνεηδνπνηήζεσλ, ζηηο πεξηνρέο φπνπ απηέο εθαξκφδνληαη. 
5. Μεζνδηάζηεκα ςεθαζκψλ: 10-14 εκέξεο (ην κηθξφηεξν κεζνδηάζηεκα λα εθαξκφδεηαη ζηελ πεξίπησζε πςειήο πίεζεο πξνζβνιήο) 
 



 

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

κεηαζπιιεθηηθέο ρξήζεηο: 

Καλλιέργειες Υρόνος Αζθάλειας 

Καπλφο 30 εκέξεο 

Ακπέιη, Παηάηα, Μαξνχιη, Κξεκκχδη 28 εκέξεο 

Τνκάηα, Αγγνχξη , Πεπφλη 
14 εκέξεο ππαίζξνπ  

7 εκέξεο ζεξκνθεπίνπ 

 

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

θπηνπξνζηαηεπηηθφ πξντφλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ή λα απνθιεηζηεί: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Φξνληθφ 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. Σηνηρεία θπηνηνμηθφηεηαο, επαηζζεζίαο πνηθηιηψλ θαη θάζε άιιεο παξελέξγεηαο ζηα θπηά ή ηα 

πξντφληα ηνπο: 

 

 

Γιατείριζη ανθεκηικόηηηας: Ομάδα Σρόποσ Γράζης: -  metalaxyl-M: 4  
         -  mancozeb: M3                                        
   

1. Σπληζηάηαη κφλν ζε πξνιεπηηθνχο θαη φρη ζεξαπεπηηθνχο ςεθαζκνχο θαη θαηά πξνηίκεζε ζηελ 
αξρή ηεο θαιιηεξγεηηθήο πεξηφδνπ 
2. Αλάινγα κε ηελ θαιιηέξγεηα ν αξηζκφο ησλ εθαξκνγψλ λα πεξηνξίδεηαη ζε 3-4 ςεθαζκνχο αλά 
θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν (κέρξη 2 ζπλερφκελεο) 
3. Τα δηαζηήκαηα κεηαμχ ησλ εθαξκνγψλ λα κελ ππεξβαίλνπλ ηηο 14 εκέξεο θαη κπνξνχλ λα είλαη 
κηθξφηεξα ζε πεξίπησζε πςειήο πηέζεσο πξνζβνιήο. 
4. Μεηά ηε 2ε εθαξκνγή κε ην Ridomil Gold MZ 68WG ε επφκελε πξέπεη λα γίλεηαη κε 
κπθεηνθηφλν δηαθνξεηηθνχ ηξφπνπ δξάζεσο απφ ηα θαηλπιακίδηα θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηεξείηαη ην 
ζπληζηψκελν κεζνδηάζηεκα ηνπ άιινπ κπθεηνθηφλνπ. 
 
Γιατείριζη διαζποράς υεκαζηικών ζηαγονιδίφν (γειηονικές καλλιέργειες και σδάηινες 
επιθάνειες) 
Γηα ηελ απνθπγή κεηαθνξάο ζηαγνληδίσλ ηνπ ςεθαζηηθνχ πγξνχ λα κελ ρξεζηκνπνηείηαη ην 
ζθεχαζκα ζηηο θαιιηέξγεηεο αγξνχ νη νπνίεο απέρνπλ ιηγφηεξν απφ: 
- 5 μέηρα απφ γεηηνληθέο θαιιηέξγεηεο 
- 5 μέηρα γηα ηνλ θαπλφ θαη ηα ιαραληθά αγξνχ θαη 

-10 μέηρα γηα ην ακπέιη απφ ηα επηθαλεηαθά χδαηα. 

---- 

---- 

---- 

Γελ είλαη θπηνηνμηθφ ζηηο ζπληζηψκελεο θαιιηέξγεηεο θαη δφζεηο εθαξκνγήο . 
Να κελ εθαξκφδεηαη ζε θπηψξηα ακπέινπ 

 



 

10. Σπλδπαζηηθφηεηα:   

 

 

11. Σήκαλζε θπηνπξνζηαηεπηηθνχ πξντφληνο:  

 

12. Φξάζεηο θηλδχλνπ:  

 

 

 

 

 

13. Φξάζεηο αζθάιεηαο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Πξψηεο Βνήζεηεο - Αληίδνην: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- 

Φn – Δπηβιαβέο,  Ν - Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ 
 

 

R43  Μπνξεί λα πξνθαιέζεη επαηζζεηνπνίεζε ζε επαθή κε ην δέξκα. 
 

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

R63           Πηζαλφο θίλδπλνο δπζκελψλ επηδξάζεσλ ζην έκβξπν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο 
 

 

Γεληθά: Μεηαθηλήζηε ηνλ παζφληα ζε θαιά αεξηδφκελν ρψξν ή ζε θαζαξφ αέξα θαη πξνζηαηεχζηε 
ηνλ απφ ππνζεξκία. Σε πεξίπησζε ππνςίαο δειεηεξηάζεσο θαιέζηε ακέζσο γηαηξφ. 
Σε 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. 
Σε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα: Ξεπιχλεηε κε θαζαξφ λεξφ γηα αξθεηά ιεπηά θαη θαιέζηε 
ακέζσο γηαηξφ. 
Σε πεξίπησζε θαηάπνζεο: Φνξεγείζηε ηαηξηθφ ελεξγφ άλζξαθα, δηαιπκέλν ζε κεγάιεο πνζφηεηεο 
λεξνχ. Πξνζνρή κε ρνξεγήζεηε ηίπνηα ζηνλ παζφληα θαη κελ πξνθαιέζεηε εκεηφ, ζε πεξίπησζε 
πνπ δελ έρεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ 
Πληροθορίες για ηο γιαηρό:  
Κάλεηε πιχζε ζηνκάρνπ θαη ρνξεγήζηε αιαηνχρν θαζαξηηθφ. Μελ ρνξεγήζεηε ιίπε θαη έιαηα. 
Υπνβνεζήζηε ηελ θπθινθνξία. 
 
Γελ ππάξρεη εηδηθφ αληίδνην. Δθαξκφζηε ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία. 
 
Σηλ. Κένηροσ δηληηηριάζεφν: 1401 
 
 

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 
 

S36/37  Φνξάηε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία θαη γάληηα 
 

S60/61  Τν 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. 
 

SPe3   Γηα λα πξνζηαηέςεηε ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο λα αθήζεηε κία αςέθαζηε δψλε              
πξνζηαζίαο 5 μέηρφν απφ ηα επηθαλεηαθά χδαηα γηα ηνλ θαπλφ θαη ηα ιαραληθά αγξνχ 
θαη 10 μέηρα γηα ην ακπέιη 

 

SPe3   Γηα λα πξνζηαηεχζεηε κε ζηνρεπκέλα αξζξφπνδα λα αθήζεηε κία αςέθαζηε δψλε   
πξνζηαζίαο 5 μέηρφν κέρξη κε γεσξγηθή γε γηα φιεο ηηο θαιιηέξγεηεο. 

 

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



 

Δ. σνθήκες αποθήκεσζης, τρονική ζηαθερόηηηα ηοσ θσηοπροζηαηεσηικού προχόνηος: 

 

 

 

 

Σ. Οδηγίες για ηην αζθαλή απόζσρζη ηοσ θσηοπροζηαηεσηικού προχόνηος και ηης 

ζσζκεσαζίας: 

 

 

 

 

 

Ε. Άλλες πληροθορίες / σποτρεώζεις: 

 

 

 

 

 

 

Ηκεξνκελία:       27/12/2012      

 

 

 

                      

         (Αλδξνχια Γεσξγίνπ) 
                 Γηεπζχληξηα  
           Τκήκαηνο Γεσξγίαο 
       Σθξαγίδα 

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

 
 

Τα θελά πιηθά ζπζθεπαζίαο μεπιέλνληαη ππφ πίεζε ή γίλεηαη ηξηπιφ μέπιπκα. Τα λεξά ηνπ 
μεπιχκαηνο πξνζηίζεληαη ζην ςεθαζηηθφ δηάιπκα. Σηε 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. 
 
 

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

 
 
 
 


