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Όξνη έγθξηζεο ηνπ ζθεπάζκαηνο  Decis Profi 25WG κε αξηζκό εγγξαθήο  2821  . 
 

9 Ινπιίνπ 2010 
 

 

Κάηνρνο εγγξαθήο:  Bayer CropScience AG, Germany              
 
 
Εκπνξηθό Όλνκα:  Decis Profi 25WG                              
 
 
Μνξθή:    Δλαησξεκαηνπνηήζηκνη θφθθνη (WG)     
 
 
Εγγπεκέλε ζύλζεζε:  deltamethrin 25% β/β                                     

 

    βνεζεηηθέο νπζίεο : 74,62 % β/β                          

 

 

 

Πεξηεθηηθόηεηα ηεο ηερληθά θαζαξήο δξαζηηθήο νπζίαο ζε θαζαξή δξαζηηθή νπζία:  
   deltamethrin  98,5% w/w min.                                                                                                                                                                    

 
 
Παξαζθεπαζηήο δξαζηηθήο νπζίαο:      Bayer CropScience AG, Γεξκαλία                   
 
 
Παξαζθεπαζηήο ζθεπάζκαηνο:            Bayer CropScience AG, Γαιιία                             
 
 
Δηαλνκέαο:    Costas Christodoulou Ltd                                                                        
 
 
Σηόρνο γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη: 

Ππξεζξηλνεηδέο εληνκνθηφλν επαθήο θαη ζηνκάρνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ Γάθνπ ηεο 

ειηάο. To deltamethrin δξα ζην λεπξηθφ ζχζηεκα ησλ εληφκσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο 

δηαχινπο ησλ ηφλησλ Na ζηηο πξνζπλαπηηθέο κεκβξάλεο ησλ λεπξηθψλ θπηηάξσλ                                                          

 
 
Τξόπνο εθαξκνγήο:  Ψεθαζκφο θπιιψκαηνο        

 
 
Τξόπνο παξαζθεπήο ςεθαζηηθνύ δηαιύκαηνο: Γεκίζηε ην δνρείν ηνπ ςεθαζηηθνχ κέρξη 

ηε κέζε κε λεξφ θαη βάιηε ηνλ αλαδεπηήξα ζε ιεηηνπξγία. Πξνζζέζηε ηελ απαηηνχκελε 

πνζφηεηα ζθεπάζκαηνο θαη ζπκπιεξψζηε ην ππφινηπν λεξφ ζπλερίδνληαο ηελ αλάδεπζε    

 
 
 



 
 
Φάζκα δξάζεο 

 
 

Καιιηέξγεηεο Σηόρνο 
Δόζε 

(γξ. ζθεπάζκ./ 
δεθ.) 

Δόζε 
(γξ. ζθεπάζκ. / 
100 ιίηξα ςεθ. 

πγξνύ) 

Όγθνο ςεθ. πγξνύ 
(ιίηξα / δεθ.) 

Τξόπνο θαη ρξόλνο 
εθαξκνγήο 

Μέγηζηνο αξ. 
εθαξκνγώλ / 

θαιιηεξγ. πεξίνδν 

Διηά 
Γάθνο 

(Bactrocera oleae) 
1,05 max 

35 + 2% δφισκα 
(εληνκνειθπζηηθή 

νπζία) 

3 
(300 θ.εθ. 

ςεθαζηηθφ πγξφ / 
δέλδξν. Ψεθάδνληαη 

10 δέλδξα / δεθ.) 

Γνισκαηηθφο 
ςεθαζκφο απφ 
εδάθνπο. 
Σχκθσλα κε ην 
πξφγξακκα 
δαθνθηνλίαο 
 
Απφ ηελ έλαξμε ηεο 
πήμεο ηνπ ππξήλα 
ηνπ ειαηνθάξπνπ θαη 
ζχκθσλα κε ηηο 
ζπιιήςεηο ησλ 
αθκαίσλ ζηηο 
παγίδεο 

5 

 
 

Χξόλνο Αζθάιεηαο:  
Ειηά – 7 εκέξεο 
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Δηαρείξηζε αλζεθηηθόηεηαο: Οκάδα Τξόπνπ Δξάζεο: 3A     

- Χξήζε θαιιηεξγεηηθψλ ηερληθψλ θαη θπζηθψλ θαη βηνινγηθψλ κεζφδσλ ψζηε λα 
πεξηνξίδεηαη ν πιεζπζκφο ησλ εληφκσλ θαη λα κεηψλεηαη ν αξηζκφο ησλ εθαξκνγψλ 
ζηηο απνιχησο απαξαίηεηεο γηα απνηειεζκαηηθφ έιεγρν. 

- Δθαξκνγέο κφλν φηαλ είλαη απαξαίηεην κε βάζε ηα πηζαλά πθηζηάκελα φξηα 
νηθνλνκηθήο δεκηάο. 

- Να απνθεχγνληαη νη δηαδνρηθέο εθαξκνγέο κε DECIS. Τν ζθεχαζκα λα εθαξκφδεηαη 
ζε ελαιιαγή κε εληνκνθηφλα απφ άιιε νκάδα κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν δξάζεο απφ ηα 
ππξεζξηλνεηδή. 

- Να δηελεξγείηαη ζπζηεκαηηθφο έιεγρνο ησλ πιεζπζκψλ ησλ ερζξψλ/ζηφρσλ έηζη 
ψζηε λα εληνπηζζεί έγθαηξα ελδερφκελε αλάπηπμε αλζεθηηθφηεηαο. 

Δάλ δηαπηζησζνχλ πεξηπηψζεηο κεησκέλεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, νη εθαξκνγέο πνπ 
αθνινπζνχλ ζα πξέπεη λα γίλνληαη κε ζθεπάζκαηα δηαθνξεηηθήο νκάδαο. 
 

 

Φπηνηνμηθόηεηα:    Γελ είλαη ηνμηθφ ζηελ θαιιηέξγεηα φηαλ εθαξκφδεηαη ζχκθσλα κε 

ηηο νδεγίεο ηεο εηηθέηαο                                                                                                     

 

 

Σήκαλζε ηνμηθόηεηαο:   Ν - Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ                                             

 
Φξάζεηο θηλδύλνπ: 

  R 50/53  Πνιχ ηνμηθφ γηα πδξφβηνπο νξγαληζκνχο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξφληεο    

          δπζκελείο επηπηψζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ       

 

Φξάζεηο αζθάιεηαο 
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     

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 Μελ ξππαίλεηε ην λεξφ κε ην πξντφλ ή ηε ζπζθεπαζία ηνπ   

 

Spe8 Δπηθίλδπλν γηα ηηο κέιηζζεο. Γηα λα πξνζηαηέςεηε ηηο κέιηζζεο θαη άιια έληνκα 

επηθνλίαζεο κελ ρξεζηκνπνηείηε ην πξντφλ ζε θαιιηέξγεηεο θαηά ηελ αλζνθνξία ή θαηά 

ηελ πεξίνδν αλζνθνξίαο δηδαλίσλ Απνκαθξχλεηε ή/θαη θαηαζηξέςηε ηα δηδάληα πξηλ ηελ 

αλζνθνξία ηνπο. Μελ ρξεζηκνπνηείηε ην πξντφλ θαηά ηελ πεξίνδν πνπ νη κέιηζζεο 

ζπιιέγνπλ γχξε.                   
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Γηα λα απνθχγεηε θηλδχλνπο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ, αθνινπζείζηε ηηο 

νδεγίεο ρξήζεο         

 
 
Πξώηεο βνήζεηεο – Αληίδνην 

Απνκαθξχλεηε ηα ιεξσκέλα ξνχρα ακέζσο θαη απνξξίςηε ηα αζθαιψο.    

Σε πεξίπησζε εηζπλνήο: Μεηαθέξεηε ηνλ αζζελή ζηνλ θαζαξφ αέξα θαη θξαηήζηε   

ηνλ  μαπισκέλν.  Δάλ ηα ζπκπηψκαηα  δηαξθνχλ θαιέζηε γηαηξφ.     

Σε πεξίπησζε επαθήο κε ην δέξκα: Βγάιηε ακέζσο φια ηα κνιπζκέλα ξνχρα.   

Πιπζείηε ακέζσο κε ζαπνχλη θαη πνιχ λεξφ. Μεηά απφ επαθή κε ην δέξκα απιψζηε   

θξέκα βηηακίλεο Δ ή απιφ γαιάθησκα. Αλ δηαξθνχλ ηα ζπκπηψκαηα ή ππάξρεη θάπνηα 

ακθηβνιία, ζπκβνπιεπηείηε γηαηξφ.         

Σε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα: Ξεπιχληε ηα ακέζσο πνιχ θαιά κε άθζνλν θαη  

δεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή.          

Σε πεξίπησζε θαηάπνζεο: Μελ πξνθαιείηε εκεηφ. Ξεπιχλεηε ην ζηφκα κε λεξφ.   

Κξαηήζηε ζε εξεκία. Καιέζηε ακέζσο γηαηξφ.        

 

Πιεξνθνξίεο γηα ην γηαηξό : 

Θεξαπεπηηθά κέηξα: Δπηηφπηνο ρεηξηζκφο: ζπκπησκαηηθή θαη ππνζηεξηθηηθή ζεξαπεία. 

Μεηά απφ επαθή κε ηα κάηηα ελζηάιαμε ηνπηθά αλαηζζεηηθψλ ζηαγφλσλ π.ρ. 1%  

Amethocaine Hydrochloride. Χνξεγήζηε αλαιγεηηθά εάλ ρξεηαζηεί.    

Δελ ππάξρεη αληίδνην.           

Αληηκεηψπηζε ζπαζκψλ: Χνξεγήζηε diazepam: γηα ελήιηθεο 5-10 mg ελδνθιεβίσο φζν 

ρξεηάδεηαη ψζηε λα απνθαηαζηαζεί πιήξσο ε εξεκία ,γηα παηδηά 2,5 κg ελδνθιεβίσο  

Αληελδείμεηο: αηξνπίλε θαη παξάγσγα αδξελαιίλεο.       

  

 
Τει. Κέληξνπ δειεηεξηάζεσλ: 1401 
 

 

Οδεγίεο γηα ηελ αζθαιή απόζπξζε ηεο ζπζθεπαζίαο 
  
Τα πιηθά ζπζθεπαζίαο μεπιέλνληαη ππφ πίεζε ή γίλεηαη ηξηπιφ μέπιπκα κε θαηάιιειν 

κεραληζκφ (ηα λεξά ηνπ μεπιχκαηνο ηα ξίρλνπκε ζην ςεθαζηηθφ πγξφ) θαη ζηε ζπλέρεηα 

αθνχ θαηαζηξαθνχλ κε ηξχπεκα ή ζρίζηκν, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο κε πεξαηηέξσ ρξήζεο, 

ελαπνηίζεληαη ζε εηδηθά ζεκεία ζπιινγήο γηα αλαθχθισζε ή αλάθηεζε ελέξγεηαο. Τν 

ζθεχαζκα θαηαζηξέθεηαη ζε εηδηθνχο πςηθακίλνπο.       
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Αλάθιεζε ηεο έγθξηζεο 
 
Η έγθξηζε ρνξεγείηαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη κέρξη ην ηέινο ηνπ 2010, ε εηαηξεία ζα 

θαηαζέζεη κειέηεο θαζνξηζκνχ ησλ ηηκψλ ηεο πγξήο κεζφδνπ θνζθηλίζκαηνο θαη ηεο 

αησξεκαηηθφηεηαο κεηά απφ απνζήθεπζε ηνπ ζθεπάζκαηνο γηα 14 εκέξεο ζηνπο 540C.  

 

Η έγθξηζε κπνξεί λα αλαθιεζεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή δηαπηζησζεί παξάβαζε ησλ 

πξνλνηψλ ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

πξνθχπηνπλ γηα ηνλ θάηνρν εγγξαθήο απφ ηνπο φξνπο θαηαρψξηζεο ησλ δξαζηηθψλ 

νπζηψλ ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ πεξί Γεσξγηθψλ Φαξκάθσλ Νφκνπ ηνπ 1993 θαη 2004.   
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