
Παράρτημα 
 

Όροι έγκρισης του σκευάσματος  TEPPEKI®   με αριθμό εγγραφής  2863   . 
 

21 ∆εκεμβρίου 2010 
 

 
Κάτοχος εγγραφής:  ISK Biosciences Europe S.A.       
 
 
Εμπορικό Όνομα:  Teppeki®          
 
 
Μορφή:  Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)      
 
 
Εγγυημένη σύνθεση:  flonicamid 50% β/β          
 
    βοηθητικές ουσίες 47,92% β/β       
 
 
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:   
    flonicamid 96 % w/w min.         
 
 
Παρασκευαστής δραστικής ουσίας:    Ishihara Sangyo Kaisha, LTD.      
 
 
Παρασκευαστής σκευάσματος:     ISK Biosciences Europe S.A.     
 
 
∆ιανομέας:   Agrolan Ltd          
 
 
 
Στόχος για τον οποίο προορίζεται: 
∆ιασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση αφίδων σε μηλιές, 

αχλαδιές, ροδακινιές, δαμασκηνιές, τομάτα και κολοκυνθοειδή και για την καταπολέμηση 

αλευρώδη σε τομάτα και κολοκυνθοειδή.          

 
Τρόπος εφαρμογής:  Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος       

 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος: Γεμίστε το ψεκαστήρα μέχρι τη μέση με 

νερό. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος υπό συνεχή ανάδευση 

Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Συνεχίστε την ανάδευση 

μέχρι το τέλος του ψεκασμού.             
 

 
 



Φάσμα δράσης 
 

Καλλιέργειες Στόχος 
∆όση 

(γρ. σκευάσμ. 
/ δεκ.) 

Όγκος ψεκ. 
υγρού 

(λίτρα / δεκ.) 
Τρόπος και χρόνος εφαρμογής 

Μηλιές 
 
Αχλαδιές 

Αφίδες 
(Dysaphis plantaginea, Aphis pomi) 
 
Dysaphis pyri 

12-14 

20-100 
(σε ιδιαίτερες 
περιπτώσεις 

150) 

Εφαρμόζεται με την εμφάνιση της προσβολής, συνήθως στην αρχή 
της άνοιξης, όταν αναπτύσσονται οι πρώτοι βλαστοί. 
Για την Dysaphis plantaginea εφαρμόζεται η υψηλή δόση. 
Ο όγκος του ψεκαστικού υγρού εξαρτάται από το στάδιο ανάπτυξης 
και τον εξοπλισμό εφαρμογής. 
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 ανά έτος με μεσοδιαστήματα 14-
21 ημέρες 

Ροδακινιές 
∆αμασκηνιές 

Αφίδες 
(Myzus persicae, Brachycaudus 
helichrysi, Hyalopterus pruni) 

12-14 
20-100 

(σε ιδιαίτερες 
περιπτώσεις) 

Εφαρμόζεται με την εμφάνιση της προσβολής, συνήθως στην αρχή 
της άνοιξης, όταν αναπτύσσονται οι πρώτοι βλαστοί. 
Στις αρχικές προσβολές εφαρμόζεται η χαμηλή δόση. 
Ο όγκος του ψεκαστικού υγρού εξαρτάται από την καλλιέργεια, το 
στάδιο ανάπτυξης και τον εξοπλισμό εφαρμογής. 
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 ανά έτος με μεσοδιαστήματα 14-
21 ημέρες 

Τομάτα 
(υπαίθρου και 
θερμοκηπίου) 

Αφίδες 
(Myzus persicae, Aphis gossypii) 10-12 40-100 

Εφαρμόζεται με την εμφάνιση της προσβολής (στα θερμοκήπια 
όταν υπάρχει προσβολή σε περισσότερο του 5% των φύλλων από 
ένα ή περισσότερα έντομα). 
Στις αρχικές προσβολές εφαρμόζεται η χαμηλή δόση. 
Ο όγκος του ψεκαστικού υγρού εξαρτάται από την ανάπτυξη της 
βλάστησης. 
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 ανά έτος με μεσοδιαστήματα 7-14 
ημέρες

Αλευρώδεις 
(Bemisia tabaci, 
Trialeurodes vaporariorum) 

20  

Εφαρμόζεται στο έδαφος, ιδιαίτερα για τα ανήλικα στάδια, με το 
σύστημα άρδευσης. 
Το σκεύασμα διαλύεται αρχικά σε μικρή ποσότητα νερού. Η διάλυση 
γίνεται αμέσως πριν την εφαρμογή και εφαρμόζεται πριν το τέλος 
του κύκλου άρδευσης. 
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών*: 2 ανά έτος: Η πρώτη εφαρμογή 
γίνεται μετά τη μεταφύτευση και το πρώτο σοκ (1-7 ημέρες μετά τη 
μεταφύτευση) και η επόμενη σε 10-14 ημέρες ανάλογα με τις 
συνθήκες. 

TEPPEKI® 



 

Καλλιέργειες Στόχος 
∆όση 

(γρ. σκευάσμ. 
/ δεκ.) 

Όγκος ψεκ. 
υγρού 

(λίτρα / δεκ.) 
Τρόπος και χρόνος εφαρμογής 

Κολοκυνθοειδή 
(υπαίθρου και 
θερμοκηπίου) 
- Αγγούρι 
- Αγγουράκι  
- Κολοκυθάκι  
- Κολοκύθα 
- Πεπόνι 
- Καρπούζι 

Αφίδες 
(Aphis gossypii) 10 40-100 

Εφαρμόζεται με την εμφάνιση της προσβολής (στα θερμοκήπια 
όταν υπάρχει προσβολή σε περισσότερο του 5% των φύλλων από 
ένα ή περισσότερα έντομα). 
Ο όγκος του ψεκαστικού υγρού εξαρτάται από την ανάπτυξη της 
βλάστησης. 
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 ανά έτος με μεσοδιαστήματα 7-14 
ημέρες 

Αλευρώδεις 
(Bemisia tabaci, 
Trialeurodes vaporariorum) 

20  

Εφαρμόζεται στο έδαφος, ιδιαίτερα για τα ανήλικα στάδια, με το 
σύστημα άρδευσης. 
Το σκεύασμα διαλύεται αρχικά σε μικρή ποσότητα νερού. Η διάλυση 
γίνεται αμέσως πριν την εφαρμογή και εφαρμόζεται πριν το τέλος 
του κύκλου άρδευσης. 
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών*: 2 ανά έτος: Η πρώτη εφαρμογή 
γίνεται μετά τη μεταφύτευση και το πρώτο σοκ (1-7 ημέρες μετά τη 
μεταφύτευση) και η επόμενη σε 10-14 ημέρες ανάλογα με τις 
συνθήκες. 

* ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ 3 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟ ΕΤΟΣ – Επομένως στις περιπτώσεις όπου γίνονται 2 εφαρμογές με το σύστημα άρδευσης για καταπολέμηση 
αλευρώδη, να γίνεται μόνο μία εφαρμογή στο φύλλωμα για καταπολέμηση αφίδων. 
 
 
 
 
ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: 
Τομάτα, Κολοκυνθοειδή: 3 ημέρες 
Ροδακινιά: 14 ημέρες 
Μηλιά, Αχλαδιά: 21 ημέρες  
∆αμασκηνιά: 35 ημέρες 
 

TEPPEKI® 



Φυτοτοξικότητα: ∆εν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις 

εφαρμογής.              

 
∆ιαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου ∆ράσης: 9C       
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 ανά έτος. Εφαρμόστε το σκεύασμα σε εναλλαγή με 

εντομοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο  δράσης       

Εφαρμογή πρακτικών ολοκληρωμένης διαχείρισης, ώστε να περιοριστούν οι επεμβάσεις στις  

απολύτως απαραίτητες.                            

 
Σήμανση τοξικότητας:  -             
 
Φράσεις κινδύνου: 
  R52/53 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει    

  μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον     
 

Φράσεις ασφάλειας 
  S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά       

  S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές      

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

  S24/25 Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια       

  S36/37  Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια   

  S61 Αποφεύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές    

 οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.        

  SP1 Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του     

 
«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις 

οδηγίες χρήσης.» 

 

«Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το 
προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία» 
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Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο 
 
Σε περίπτωση εισπνοής, μετακινείστε τον ασθενή σε καθαρό αέρα.      

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα αφαιρέστε όλο το μολυσμένο ρουχισμό και πλυθείτε 

αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.  

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά. 

Αν εμφανιστεί ερεθισμός συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.       

Σε περίπτωση κατάποσης ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την 

ετικέτα.            

 

Αντίδοτο: ∆εν υπάρχει γνωστό αντίδοτο, ακολουθείστε συμπωματική θεραπεία.     

 
 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας 
  
Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του 

ξεπλύματος τα ρίχνουμε πίσω στο ψεκαστήρα) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με 

τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία 

συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.        

 
Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401 
 
 
Ανάκληση της έγκρισης 
 
 Η έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των 

προνοιών της σχετικής νομοθεσίας, λαμβανομένων υπόψη και των υποχρεώσεων που 

προκύπτουν για τον κάτοχο εγγραφής από τους όρους καταχώρισης της δραστικής ουσίας στο 

Παράρτημα Ι του περί Γεωργικών Φαρμάκων Νόμου του 1993 και 2004.   

TEPPEKI®


