
Παράρτημα 
 
 

Όροι έγκρισης του σκευάσματος  Piresan Plus  με αριθμό εγγραφής  2743 . 
 

24 Ιουλίου 2008 
 
 
 
Κάτοχος εγγραφής:  Copyr S.p.A. Italy        
 
 
Εμπορικό Όνομα:  Piresan Plus         
 
 
Μορφή:  Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)      
 
 
Εγγυημένη σύνθεση:   pyrethrins 4% β/ο        
 
    βοηθητικές ουσίες μέχρι 100% β/ο     
 
 
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική 
ουσία:     pyrethrins 50% min.                        
 
 
Παρασκευαστής δραστικής ουσίας:  Pyrethrum Board of Kenya       
 
 
Παρασκευαστής σκευάσματος:  Copyr S.p.A. Italy       
 
 
∆ιανομέας:   A. C. Assiotis Ltd        
 
 
Στόχος για τον οποίο προορίζεται: 
  Εντομοκτόνο επαφής της ομάδας των φυσικών πυρεθρινών. ∆ρα στο νευρικό 

σύστημα των εντόμων, προκαλώντας αρχικά κατάρρευση και στη συνέχεια το θάνατό 

τους               
 
Τρόπος εφαρμογής:  Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος     
 
 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος: 
  Γεμίστε το ψεκαστήρα με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Προσθέστε τη 

συνιστώμενη δόση του σκευάσματος αφού αραιωθεί σε μικρή ποσότητα νερού και 

συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση. Το ψεκαστικό υγρό δεν 
πρέπει να εκτίθεται στο ηλιακό φως και αφού παρασκευαστεί πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί χωρίς άσκοπη καθυστέρηση.       



Φάσμα δράσης 
 

Καλλιέργειες Εχθρός ∆όση 
(κ.εκ. / 100λ νερό) 

Εσπεριδοειδή Αφίδες 
Αλευρώδεις 70-80 

Μηλιά 
Αχλαδιά 
Κυδωνιά 

Αφίδες 
Θρίπες 
Ανθονόμο 
Ψύλλα 
Οπλοκάμπη 
Φυλλορύκτες  

70-80 

Ροδακινιά  
Νεκταρινιά 
∆αμασκηνιά 
Βερικοκκιά 
Χρυσομηλιά 
Κερασιά 

Αφίδες 
Οπλοκάμπη 
Θρίπες 

70-80 

Αμπέλι 
Ευδεμίδα 
Φυλλορύκτες 
Τζιτζικάκια 

70-80 

Ελιά 

∆άκος 
Πυρηνοτρήτης 
Θρίπες 
Κοκκοειδή 

70-80 

Ακρόδρυα Αφίδες 70-80 

Ροδιά Αφίδες 
Φυλλορύκτες 70-80 

Σύκα 

Τζιτζικάκια 
Ψύλλα 
Κοκκοειδή 
Φυλλορύκτες 

70-80 

Φράουλα Αφίδες 
Ψύλλα 70-80 

Αγκινάρες  
Φασόλια 
Μαρούλια 
Κρεμμύδια 
Καρότα 
Κραμπιά 

Αφίδες 70-80 

Κραμπιά Φυλλορύκτες 80-100 

Τομάτες Αλευρώδεις 80 

Σπαράγγια 
Μελιτζάνες 
Πατάτες 

Κολεόπτερα 
∆ορυφόρος της πατάτας 80-100 

Καπνός Αλευρώδεις 
Αφίδες 70-80 

Καλλωπιστικά 
Αφίδες 
Αλευρώδεις 
Μασητικά και μυζητικά έντομα 

70-80 
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Χρόνος Ασφάλειας: 2 ημέρες για όλες τις καλλιέργειες 
 
- Το εύρος των δόσεων είναι ανάλογο της πυκνότητας του πληθυσμού των εντόμων 
- Οι ψεκασμοί να διενεργούνται αργά το απόγευμα ή νωρίς το πρωί και να γίνεται καλή 
κάλυψη του φυλλώματος της καλλιέργειας 
 
Φυτοτοξικότητα:    ∆εν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις 

εφαρμογής. Στα καλλωπιστικά, να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή σε μικρή έκταση.   

 
Συνδυαστικότητα:   Μπορεί να συνδυάζεται με διαφυλλικά λιπάσματα        
 
Σήμανση τοξικότητας:    Ν-Επικίνδυνο για το περιβάλλον       
 
Φράσεις κινδύνου: 
  R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει   

  μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον    

  RΟ1 Πολύ τοξικό για τις μέλισσες         
 

Φράσεις ασφάλειας 
 

  S2 Φυλάξτε το μακριά από παιδιά         

  S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές     

  S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε    

  S29    Μην αδειάζεται το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση     
  S61 Αποφεύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές   

 οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.          

 

Για την αποφυγή κινδύνων στον άνθρωπο και το περιβάλλον να συμμορφώνεστε με τις 

οδηγίες χρήσεις         

 

Μην ψεκάζετε ανθισμένα φυτά. Καταστρέψτε τα ανθισμένα ζιζάνια     

 

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο 
Αν εισπνευσθεί μεταφέρετε το άτομο στον καθαρό αέρα. Αν υπάρχουν συμπτώματα 

συμβουλευθείτε γιατρό.          

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα αφαιρέστε αμέσως το ρουχισμό και πλυθείτε με 

άφθονο νερό και σαπούνι         

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε 

ιατρική συμβουλή         
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Σε περίπτωση κατάποσης μην προκαλέσετε εμετό.  Αν υπάρχουν συμπτώματα 

συμβουλευθείτε γιατρό και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.     
 

∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.    
 

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401 
 
 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας 
  
Οι άδειες συσκευασίες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του 

ξεπλύματος προστίθενται στο ψεκαστικό διάλυμα. Στη συνέχεια, αφού οι άδειες 

συσκευασίες τρυπηθούν, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής.    
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