
Παξάξηεκα 
 

Όξνη έγθξηζεο ηνπ ζθεπάζκαηνο  Altacor 35WG κε αξηζκό εγγξαθήο  2862  . 
 

29 επηεκβξίνπ 2011 
 

 

Κάηνρνο εγγξαθήο:  DuPont Ειιάο Α.Ε                      
 
 
Εκπνξηθό Όλνκα:  Altacor 35WG                             
 
 
Μνξθή:    Ελαησξεκαηνπνηήζηκνη θόθθνη  (WG)                   

 
 
Εγγπεκέλε ζύλζεζε:  chlorantraniliprole 35% β/o        

 

    βνεζεηηθέο νπζίεο  62,36% β/β       

 

 

Πεξηεθηηθόηεηα ηεο ηερληθά θαζαξήο δξαζηηθήο νπζίαο ζε θαζαξή δξαζηηθή νπζία:   

    chlorantraniliprole 93% w/w min                
 
 
Παξαζθεπαζηήο δξαζηηθήο νπζίαο:   DuPont International Operations, Switzerland   
 
 
Παξαζθεπαζηήο ζθεπάζκαηνο:          E. I. du Pont de Nemours and Company DuPont                                                                                       
Crop Protection USA                  
 
 
Δηαλνκέαο:     Spyros Stavrinides Chemicals Ltd                                         
 

 

ηόρνο γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη: 

Εληνκνθηόλν επαθήο θαη ζηνκάρνπ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε δηαθόξσλ ιεπηδνπηέξσλ πνπ 
πξνζβάιινπλ ηηο θαιιηέξγεηεο ακπέιη (Υ), κειηηδάλα (Υ&Θ), ηνκάηα (Υ&Θ), πηπεξηά (Υ&Θ), 
αγγνύξη (Θ), θνινθύζη (Θ), θνινθπζάθη (Θ), πεπόλη (Θ), θαξπνύδη (Θ) θαη καξνύιη (Υ&Θ).   
 
 
Σξόπνο εθαξκνγήο:  Χεθαζκόο θαιύςεσο θπιιώκαηνο     
 
 
Σξόπνο παξαζθεπήο ςεθαζηηθνύ δηαιύκαηνο: 
 Γεκίζηε ην δνρείν ηνπ ςεθαζηηθνύ κεραλήκαηνο κε λεξό κέρξη ην 1/4 ή ηε κέζε. Πξνζζέζηε 
ηελ απαηηνύκελε πνζόηεηα ζθεπάζκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα ην ππόινηπν λεξό κε ζπλερή 
αλάδεπζε. Η αλάδεπζε ζπλερίδεηαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ςεθαζκνύ.                                   



Φάζκα δξάζεο 
 

Καιιηέξγεηεο ηόρνο 
Δόζε 

(γξ. ζθεπάζκ./ δεθ.) 

Δόζε 
(γξ. ζθεπάζκ. / 100 
ιίηξα ςεθ. πγξνύ) 

Όγθνο ςεθ. πγξνύ 
(ιίηξα / δεθ.) 

Σξόπνο θαη ρξόλνο εθαξκνγήο 

Ακπέιη 
Επδεκίδα 

 (Lobesia Botrana) 
8-12 8-10 60-120 

Χεθαζκνί ζηελ αξρή ηεο πξνζβνιήο. O 
πξώηνο ςεθαζκόο λα γίλεηαη από ηελ 
σνηνθία έσο ην ζηάδην ηεο καύξεο 
θεθαιήο πξνζπαζώληαο λα 
ρξεζηκνπνηεζεί ην πξντόλ πξηλ ηηο 
πξώηεο εθθνιάςεηο ησλ σώλ θαη ηηο 
πξώηεο δηεηζδύζεηο ζηηο ξάγεο .  
 
Σε πεξίπησζε παξαηεηακέλεο 
πξνζβνιήο ζπζηήλεηαη 2νο ςεθαζκόο 
κεηά από 10-14 εκέξεο 

 
Μειηηδάλα, 

(Υ&Θ) 
 

Πηπεξηά, 
(Υ&Θ) 

Σπνληόπηεξα 
(Spodoptera littoralis, 
Spodoptera exigua) 
Πξάζηλν ζθνπιήθη  

(Helicoverpa 
armigera) 

Αζεκέληνο ζθώξνο 
(Autographa gamma) 

Οζηξίληα 
(Ostrinia nubilalis) 

10-12 

10 -12 
(Υ+Θ) 

50 -150 

 
Χεθαζκόο θαηά ηελ αξρή ηεο 
εθθόιαςεο θαη πξηλ παξαηεξεζνύλ νη 
πξώηεο ζηνέο ζηα θύιια. 
 
 
Μεζνδηάζηεκα εθαξκνγώλ 7-14 εκέξεο Γηα ηελ πηπεξηά 

8 -10 (Υ+Θ) 
Γηα ηελ πηπεξηά 

30 -125  

Πεπόλη, 
Καξπνύδη, 
Κνινθύζη 

Κνινθπζάθη 
Αγγνύξη 

 
(Θ) 

Σπνληόπηεξα 

(Spodoptera littoralis, 

Spodoptera exigua) 

Πξάζηλν ζθνπιήθη 

(Helicoverpa 

armigera) 

Αζεκέληνο ζθώξνο 

(Autographa gamma) 

8 -14,4 
(Θ) 

8 -12 
(Θ) 

50 -120 
(Θ) 

Χεθαζκόο θαηά ηελ ελαπόζεζε ησλ 

απγώλ, θαη πξηλ ηελ εκθάληζε ησλ 

πξώησλ ζπκπησκάησλ ζηα λεόηεξα 

θύιια. Εθαξκόζηε ηηο κεγαιύηεξεο 

δόζεηο ελαληίνλ ηεο S. littoralis θαη ππό 

ζπλζήθεο έληνλεο πξνζβνιήο.  

 

Μεζνδηάζηεκα εθαξκνγώλ 7-14 εκέξεο 
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Καιιηέξγεηεο ηόρνο 
Δόζε 

(γξ. ζθεπάζκ./ δεθ.) 

Δόζε 
(γξ. ζθεπάζκ. / 100 
ιίηξα ςεθ. πγξνύ) 

Όγθνο ςεθ. πγξνύ 
(ιίηξα / δεθ.) 

 
Σξόπνο θαη ρξόλνο εθαξκνγήο 

Μαξνύιη 
(Υ&Θ) 

Σπνληόπηεξα 
(Spodoptera littoralis, 
Spodoptera exigua) 

 
Πξάζηλν ζθνπιήθη 

Helicoverpa armigera 

 

8 -12 
(Υ&Θ) 

8 -12 
(Υ&Θ) 

50 -120 
(Υ&Θ) 

Γηα θαιύηεξε πξνζηαζία θύιισλ θαη 

θαξπώλ εθαξκόζηε ην θαηά ηελ 

ελαπόζεζε ησλ απγώλ, ή κε ηελ 

εκθάληζε ησλ πξώησλ ζπκπησκάησλ 

ζηα λεόηεξα θύιια.  

 

Μεζνδηάζηεκα εθαξκνγώλ 7-14 εκέξεο 

Τνκάηα, 
(Υ&Θ)  

 

Σπνληόπηεξα 
(Spodoptera littoralis, 
Spodoptera exigua) 
Πξάζηλν ζθνπιήθη  

(Helicoverpa 
armigera) 

Αζεκέληνο ζθώξνο 
(Autographa gamma) 

Οζηξίληα 
(Ostrinia nubilalis) 

10-12 10-12 50 -150 

 
Χεθαζκόο θαηά ηελ αξρή ηεο 
εθθόιαςεο θαη πξηλ παξαηεξεζνύλ νη 
πξώηεο ζηνέο ζηα θύιια. 
 
 
Μεζνδηάζηεκα εθαξκνγώλ 7-14 εκέξεο 

Tuta absoluta 8 8-12 
50-100 (Θ) 
20-100 (Υ) 

Χεθαζκόο κε ηελ εκθάληζε ηεο 

πξνζβνιήο 

 

Μεζνδηάζηεκα εθαξκνγώλ 7-14 εκέξεο 

 
 Μέγηζηνο Αξηζκόο εθαξκνγώλ αλά θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν: 2 γηα όιεο ηηο θαιιηέξγεηεο 
 

       ΧΡΟΝΟ ΑΦΑΛΕΙΑ: 
 
 Καιιηέξγεηα Ηκέξεο 

Ακπέιη νηλνπνηήζηκν 28 

Ακπέιη επηηξαπέδην 3 
Τνκάηα, Μειηηδάλα,Πηπεξηά, 
Πεπόλη, Καξπνύδη, Κνινθύζη 
Κνινθπζάθη, Αγγνύξη, Μαξνύιη 

1 
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Δηαρείξηζε αλζεθηηθόηεηαο: Οκάδα Σξόπνπ Δξάζεο:  28      

- Φξήζε θαιιηεξγεηηθώλ ηερληθώλ θαη θπζηθώλ θαη βηνινγηθώλ κεζόδσλ ώζηε λα κεηώλεηαη ν 

αξηζκόο ησλ εθαξκνγώλ ζηηο απνιύησο απαξαίηεηεο γηα ηνλ απνηειεζκαηηθό έιεγρν ησλ 

ερζξώλ.               

- Οη εθαξκνγέο λα γίλνληαη κε ηε ζπληζηώκελε δόζε θαη λα εμαζθαιίδεηαη θαιή θαη 

νκνηόκνξθε θάιπςε ηεο θπιιηθήο επηθάλεηαο κε ην ςεθαζηηθό πγξό      

- Τν ALTACOR λα εθαξκόδεηαη κέρξη 2 θνξέο αλά θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν θαη ζε ελαιιαγή κε 

εληνκνθηόλα άιισλ νκάδσλ κε δηαθνξεηηθό ηξόπν δξάζεο        

- Να δηελεξγείηαη ζπζηεκαηηθή παξαθνινύζεζε ησλ πιεζπζκώλ ησλ ερζξώλ/ζηόρσλ έηζη 

ώζηε λα εληνπηζζεί έγθαηξα ελδερόκελε αλάπηπμε αλζεθηηθόηεηαο      

- Εάλ δηαπηζησζνύλ πεξηπηώζεηο κεησκέλεο απνηειεζκαηηθόηεηαο, νη εθαξκνγέο πνπ 

αθνινπζνύλ ζα πξέπεη λα γίλνληαη κε ζθεπάζκαηα δηαθνξεηηθήο νκάδαο    

 

Φπηνηνμηθόηεηα:   Δελ είλαη θπηνηνμηθό ζηηο ζπληζηώκελεο ρξήζεηο θαη δόζεηο εθαξκνγήο.                                                                                                                                                                   

 

ήκαλζε ηνμηθόηεηαο:   Ν-Επηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ                                      

 
Φξάζεηο θηλδύλνπ: 

 

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      

S20/21  Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε κελ ηξώηε, πίλεηε ή θαπλίδεηε      

S35 Τν πξντόλ θαη ν πεξηέθηεο ηνπ πξέπεη λα δηαηίζεληαη κε αζθαιή ηξόπν   

S57 Να ρξεζηκνπνηεζεί ην θαηάιιειν πεξίβιεκα γηα λα απνθεπρζεί κόιπλζε    

 ηνπ πεξηβάιινληνο          

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

Μελ θαζαξίδεηε ην ςεθαζηηθό εμνπιηζκό θαη κε ξίρλεηε ηα λεξά ηνπ θαζαξηζκνύ θνληά ζε 

πεγάδηα ή ζε πδάηηλεο επηθάλεηεο          

 

SPe3 Γηα λα πξνζηαηεύζεηε ηνπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο λα αθήζεηε κηα αςέθαζηε δώλε 

πξνζηαζίαο 15 κέηξσλ από ηα επηθαλεηαθά ύδαηα γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ακπειηνύ θαη 10 

κέηξσλ γηα ηηο ππόινηπεο θαιιηέξγεηεο            

 

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

νδεγίεο ρξήζεο»          

 

 

Πξώηεο βνήζεηεο – Αληίδνην 

Σε πεξίπησζε εηζπλνήο: Σε πεξίπησζε κεγάιεο έθζεζεο ζπκβνπιεπηείηε γηαηξό.    

Σε πεξίπησζε επαθήο κε ην δέξκα: Δελ αλακέλεηαη λα δεκηνπξγήζεη πξόβιεκα ζε 

πεξίπησζε επαθήο κε ην δέξκα. Ψζηόζν ζε θάζε πεξίπησζε επαθήο αθαηξέζηε ηα 

ιεξσκέλα ξνύρα εξγαζίαο θαη μεπιπζείηε θαιά κε άθζνλν λεξό θαη ζαπνύλη.    

Σε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα: Δελ αλακέλεηαη λα δεκηνπξγήζεη πξόβιεκα ζε 

πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα. Ψζηόζν ζε θάζε πεξίπησζε επαθήο μεπιύλεηε ακέζσο κε 

θαζαξό λεξό γηα ηνπιάρηζηνλ 15 ιεπηά, δηαηεξώληαο αλνηθηά ηα βιέθαξα. Αλ ρξεηαζηεί 

ζπκβνπιεπηείηε γηαηξό.             

Σε πεξίπησζε θαηάπνζεο: θαιέζηε ακέζσο γηαηξό θαη δείμηε ηνπ ην δνρείν ή ηελ εηηθέηα.   

 

Δελ ππάξρεη εηδηθό αληίδνην. Αθνινπζείζηε ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία.     

 
Σει. 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 

θαηαζηξαθνύλ κε ηξύπεκα ή ζθίζηκν γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο κε πεξαηηέξσ ρξήζεο, 

ελαπνηίζεληαη ζε εηδηθά ζεκεία ζπιινγήο γηα αλαθύθισζε ή αλάθηεζε ελέξγεηαο.    

 
 
Αλάθιεζε ηεο έγθξηζεο 
 Η έγθξηζε κπνξεί λα αλαθιεζεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή δηαπηζησζεί παξάβαζε ησλ    

  πξνλνηώλ ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο.         
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