
Παξάξηεκα 
 
 

Όξνη έγθξηζεο ηνπ ζθεπάζκαηνο  Oberon 240SC  κε αξηζκό εγγξαθήο  2693   . 
 

08 Ινπιίνπ 2008 
 

 

 

Κάηνρνο εγγξαθήο:  Κώζηαο Χξηζηνδνύινπ Ληδ       
 
 
Εκπνξηθό Όλνκα:  Oberon 240SC        
 
 
Μνξθή:  Σπκππθλσκέλν ελαηώξεκα (SC)      
 
 
Εγγπεκέλε ζύλζεζε:  spiromesifen 24% β/ν       

 

    βνεζεηηθέο νπζίεο 76,32% β/β      

 

 

Πεξηεθηηθόηεηα ηεο ηερληθά θαζαξήο δξαζηηθήο νπζίαο ζε θαζαξή δξαζηηθή 
νπζία:     spiromesifen 96,5% min.                 
 

 
Παξαζθεπαζηήο δξαζηηθήο νπζίαο:  BAYER CROPSCIENCE AG     
 
 
Παξαζθεπαζηήο ζθεπάζκαηνο:  BAYER CROPSCIENCE AG    
 
 
Δηαλνκέαο:  Κώζηαο Χξηζηνδνύινπ Ληδ        
 
 
Σηόρνο γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη: 

  Εληνκνθηόλν-Αθαξενθηόλν ηεο νηθνγέλεηαο ησλ θπθιηθώλ θεηνελνιώλ πνπ δξά 

θπξίσο κε επαθή, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ ηεηξαλύρσλ θαη ηνπ αιεπξώδε ζε 

θαιιηέξγεηεο ιαραληθώλ θαη θαιισπηζηηθώλ ζεξκνθεπίνπ. Είλαη ηδηαίηεξα 

απνηειεζκαηηθό ελαληίνλ ησλ λεαξώλ ζηαδίσλ θαη ησλ ζειπθώλ ελειίθσλ   

 
 
Τξόπνο εθαξκνγήο:  Ψεθαζκόο θπιιώκαηνο       
 
 
Τξόπνο παξαζθεπήο ςεθαζηηθνύ δηαιύκαηνο: 
  Αλαθηλείζηε θαιά ην δνρείν πξηλ ηε ρξήζε. Γεκίζηε ην ςεθαζηήξα κε ηε κηζή 
πνζόηεηα ηνπ απαηηνύκελνπ λεξνύ. Πξνζζέζηε ηε ζπληζηώκελε δόζε ηνπ 
ζθεπάζκαηνο αλαδεύνληαο θαιά θαη ζπκπιεξώζηε κε ην ππόινηπν λεξό. Σπλερίζηε 
ηελ αλάδεπζε θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ςεθαζκνύ. Ψεθάζηε ακέζσο κεηά ηελ αλάκημε.  
 



Φάζκα δξάζεο 
 

Καιιηέξγεηεο Ερζξόο 
Δόζε 

(θ.εθ / 100 ι λεξό) 

Όγθνο 
ςεθαζηηθνύ 

πγξνύ 

Μέγηζηνο αξ. 
εθαξκνγώλ 

Χξόλνο 
αζθάιεηαο 

Τνκάηα 
Αγγνύξη 
Κνινθπζάθη 
Πηπεξηά 
Μειηηδάλα 
 
(ζεξκνθεπίνπ) 

Αιεπξώδεηο 
Τεηξάλπρνο 

40-60 150 4 3 

Πεπόλη 
Φαζόιη 
Φξάνπια 
 
(ζεξκνθεπίνπ) 

Αιεπξώδεηο 
Τεηξάλπρνο 

40-60 100 4 3 

Καιισπηζηηθά 
(ζεξκνθεπίνπ) 

Τεηξάλπρνο 40 150 4 - 

 
Παξαηεξήζεηο: 
 
- Τξόπνο θαη ρξόλνο εθαξκνγήο:  Με ηελ εκθάληζε ηεο πξνζβνιήο ζηα πξώηα ζηάδηα αλάπηπμεο 
ηνπ πιεζπζκνύ. Γηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα νη εθαξκνγέο λα ζηνρεύνπλ ζηα λεαξά ζηάδηα ησλ 
ερζξώλ. (κεζνδηάζηεκα κεηαμύ εθαξκνγώλ 10-14 κέξεο) 
 
- Σηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ζην ζεξκνθήπην ππάξρεη κόλν ηεηξάλπρνο, λα εθαξκόδεηαη ε κηθξόηεξε 
δόζε. 

 

 

Φπηνηνμηθόηεηα:    Δελ είλαη θπηνηνμηθό ζηηο ζπληζηώκελεο θαιιηέξγεηεο θαη 

δόζεηο εθαξκνγήο. Γηα ηελ αζθαιή ρξήζε ηνπ ζηα θαιισπηζηηθά πξέπεη λα πξνεγείηαη 

δνθηκαζηηθή εθαξκνγή.            

 

Σήκαλζε ηνμηθόηεηαο:  Xi-Εξεζηζηηθό, Ν-Επηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ    

 
 
Φξάζεηο θηλδύλνπ: 

  R43 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη επαηζζεηνπνίεζε ζε επαθή κε ην δέξκα   

  R50/53 Πνιύ ηνμηθό γηα ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη   

  καθξνρξόληεο δπζκελείο επηπηώζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ    

 

Φξάζεηο αζθάιεηαο 
 

  S1/2 Φπιάμηε ην θιεηδσκέλν θαη καθξηά από παηδηά      

  S13 Φπιάμηε ην καθξηά από ηξόθηκα, πνηά θαη δσνηξνθέο     
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  S20/21 Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε κελ ηξώηε, κελ πίλεηε ή θαπλίδεηε    

  S24 Απνθεύγεηαη ηελ επαθή κε ην δέξκα       

  S36/37  Φνξάηε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία θαη γάληηα     

«Οη εξγάηεο ζα πξέπεη λα θνξνύλ πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία θαη γάληηα εθόζνλ 

εηζέιζνπλ ζην ρώξν εθαξκνγήο κεηά ηνλ ςεθαζκό.»       

  S60/61 Τν πιηθό θαη ν πεξηέθηεο ηνπ λα ζεσξεζνύλ θαηά ηε δηάζεζή ηνπο    

 επηθίλδπλα απόβιεηα. Απνθεύγεηε ηελ ειεπζέξσζή ηνπ ζην πεξηβάιινλ.    

 Αλαθεξζείηε ζε εηδηθέο νδεγίεο / δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο.    

  SP1 Μελ ξππαίλεηε ην λεξό κε ην πξντόλ ή ηε ζπζθεπαζία ηνπ.      

 

«Γηα λα απνθύγεηε θηλδύλνπο γηα ηελ αλζξώπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ, αθνινπζήζηε 

ηηο νδεγίεο ρξήζεο.» 

 

Πξώηεο βνήζεηεο – Αληίδνην 

Αλ εηζπλεπζζεί κεηαθέξεηε ην άηνκν ζηνλ θαζαξό αέξα, θξαηήζηε ην ήζπρν θαη 

δηαηεξήζηε ηελ θαλνληθή ζεξκνθξαζία ηνπ ζώκαηνο. Αλ ηα ζπκπηώκαηα δηαξθνύλ 

θαιέζηε γηαηξό.          

Σε πεξίπησζε επαθήο κε ην δέξκα αθαηξέζηε ακέζσο ην ξνπρηζκό θαη πιπζείηε 

ακέζσο κε άθζνλν λεξό θαη ζαπνύλη. Εάλ ν εξεζηζκόο παξακέλεη δεηήζηε ηαηξηθή 

ζπκβνπιή.         

Σε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα πιπζείηε ακέζσο κε άθζνλν λεξό γηα αξθεηά ιεπηά 

θαη ζπκβνπιεπηείηε νθζαικίαηξν.         

Αλ θαηαπνζεί κελ πξνθαιέζεηε εκεηό. Ξεπιύλεηε ην ζηόκα κε λεξό θαη θαιέζηε 

επεηγόλησο γηαηξό.          

 

Δελ ππάξρεη εηδηθό αληίδνην. Αθνινπζείζηε ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία.    

 

Τει. Κέληξνπ δειεηεξηάζεσλ: 1401 
 

 

Οδεγίεο γηα ηελ αζθαιή απόζπξζε ηεο ζπζθεπαζίαο 
  
Οη άδεηεο ζπζθεπαζίεο μεπιέλνληαη ππό πίεζε ή γίλεηαη ηξηπιό μέπιπκα. Τα λεξά ηνπ 

μεπιύκαηνο πξνζηίζεληαη ζην ςεθαζηηθό δηάιπκα. Σηε ζπλέρεηα, αθνύ νη άδεηεο 

ζπζθεπαζίεο ηξππεζνύλ, ελαπνηίζεληαη ζε εηδηθά ζεκεία ζπιινγήο.    
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