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Λακβάλνληαο ππφςε: 

 

 

 

 

 

τορηγείηαι άδεια για διάθεζη ζηην αγορά και τρήζη ζηο θσηοπροζηαηεσηικό προχόν 

    MOST MICRO 365CS     με ηα ακόλοσθα ζηοιτεία: 

 

Α) Γενικά ζηοιτεία άδειας 

 

1. Αξηζκφο Άδεηαο: 

 

Ζκεξνκελία ρνξήγεζεο άδεηαο:  

 

Ζκεξνκελία ιήμεο άδεηαο:  

 

2. Κάηνρνο ηεο άδεηαο:  

 

 

3. Τπεχζπλνο γηα ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά:   

(εθφζνλ είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ  

θάηνρν άδεηαο)  

 

4. Γηαλνκέαο / Γηαλνκείο:   

 

 

 

 

 

Σελ αίηεζε κε αξ. 3128, εκεξνκελίαο 06/11/2006 γηα ρνξήγεζε άδεηαο 
θπηνπξνζηαηεπηηθνχ πξντφληνο θαη 
 
ηελ επηζηνιή ηνπ αηηεηή κε εκ. 28/04/2011 γηα ρνξήγεζε ηεο άδεηαο κε βάζε ηελ ακνηβαία 
αλαγλψξηζε ηεο αμηνιφγεζεο πνπ δηελεξγήζεθε γηα ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ηνπ ίδηνπ 
ζθεπάζκαηνο ζηελ Διιάδα,  
 
 
 
 
 
 
 
 

2892 

23/11/2011 

31/12/2013 

SIPCAM SpA, Italy 

Spyros Stavrinides Chemicals Ltd 
 

Spyros Stavrinides Chemicals Ltd 



Β) Σασηόηηηα ηοσ Φσηοπροζηαηεσηικού Προχόνηος 

 

1. Δκπνξηθφ Όλνκα:            

 

2. Μνξθή:  

 

3. Δγγπεκέλε ζχλζεζε ηνπ ζθεπάζκαηνο:   

 

 

4. Παξαζθεπαζηήο ζθεπάζκαηνο:  

 

 

5. Δξγνζηάζην παξαζθεπήο ηνπ ζθεπάζκαηνο:  

 

 

6. Δξγνζηάζην ζπζθεπαζίαο ηνπ ζθεπάζκαηνο:  

 

 

7. πζθεπαζίεο κε ηηο νπνίεο ην πξντφλ ζα δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά: 

 

Α/Α Δίδνο Μέγεζνο Τιηθφ 

1 Φηάιεο 
50 θ.εθ., 100 θ.εθ., 500 θ.εθ.,  
1 L, 2,5 L, 3 L, 5 L, 10 L θαη 20L 

Πνιπαηζπιέλην 
πςειήο 
ππθλφηεηαο (HDPE) 

 

 

  

 Γ) Γραζηική οσζία  

          

1. Κνηλή Ολνκαζία:   

 

2. Πεξηεθηηθφηεηα ηεο ηερληθά θαζαξήο δξαζηηθήο νπζίαο ζε θαζαξή δξαζηηθή νπζία:  

 

3. Παξαζθεπαζηήο ηεο δ.ν.:  

 

 

4. Δξγνζηάζην παξαζθεπήο ηεο δ.ν.:  

  

 

Most Micro 365CS    

Δλαηψξεκα κηθξνθαςνπιψλ (CS) 

 

Pendimethalin 40,55% β/β 
βνεζεηηθέο νπζίεο κέρξη 64,02% β/β 

 

Sipcam SpA, Iηαιία 

Sipcam SpA, Iηαιία 
 

Sipcam SpA, Iηαιία 
 

Pendimethalin 

900 g/Kg min 

BASF SE, Γεξκαλία 
 

1) BASF Corporation Agricultural Products, Ζ.Π.Α. 
2) I.Pi.Ci - FINCHIMICA S.p.A., Ηηαιία 

 



 

Γ) ηοιτεία για ηη Υρήζη ηοσ Φσηοπροζηαηεσηικού Προχόνηος 

 

1. Καηεγνξία θαη Σξφπνο Γξάζεο:  

 

 

 

 

2. Πξννξίδεηαη γηα:  επαγγεικαηίεο ρξήζηεο 

 εξαζηηέρλεο ρξήζηεο 

 

3. Σξφπνο Δθαξκνγήο:  

 

 

4. Σξφπνο παξαζθεπήο ςεθαζηηθνχ δηαιχκαηνο:  

 

 

 

 

5. Φάζκα Γξάζεο 

 

Καηαπολεμούμενα ζιζάνια: Δίλαη απνηειεζκαηηθφ ελαληίνλ πνιιψλ αγξνζησδψλ θαη 

πιαηχθπιισλ δηδαλίσλ φπσο:          

  

Δσαίζθηηα εηήζια αγρφζηώδη ζιζάνια: Αιεπνλνπξά (Alopecurus myosuroides), Αηκαηφρνξην 

(Digitaria sanguinalis), κνπρξίηζα (Echinochloa crus-galli), πάληθν δηρνηνκηθφ (Panicum 

dichotomiflorum), ζεηάξηα πξάζηλε (Setaria viridis), ζπνλδπισηή ζεηάξηα (Setaria verticillata), 

θνηλή πφα (Poa annua). 

 

Δσαίζθηηα εηήζια πλαηύθσλλα ζιζάνια: Σξαρχ βιήην (Amaranthus retroflexus), πιαγηαζηφ 

βιήην (Amaranthus blitoides), αλαγαιιίδα (Anagallis arvensis), θαςέιια (Capsella bursa-

pastoris), θαξδακίλα (Cardamine hirsuta), ινπβνπδηά (Chenopodium album), γαιαηζίδεο 

(Euphorbia spp.), αγξηνπηπεξηά (Polygonum persicaria), πνιπθφκπη (Polygonum aviculare), 

ιαπάηζα (Polygonum lapathifolium), αλαξξηρψκελν πνιχγνλν (Bilderdykia convolvulus), 

αληξάθια (Portulaca oleracea), αγξηνληνκαηηά (Solanum nigrum), δσρφο (Sonchus oleraceus), 

ζηάρπο (Stachys annua), ζηειιάξηα (Stellaria media), κηθξή ηζνπθλίδα (Urtica urens), βεξφληθα 

(Veronica hederifolia, Veronica persica), θνηλφο αγξηνπαλζέο (Viola arvensis)

√ 

Δθιεθηηθφ δηδαληνθηφλν γηα ηελ θαηαπνιέκεζε εηήζησλ 
αγξσζησδψλ θαη πιαηχθπιισλ δηδαλίσλ. ην βηνρεκηθφ 
επίπεδν επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγία ηεο κίησζεο κε 
παξεκπφδηζε ηνπ ζρεκαηηζκνχ ησλ κηθξνζσιελίζθσλ ηεο 
κηησηηθήο αηξάθηνπ 

Φεθαζκφο εδάθνπο πξνθπηξσηηθά ή κεηαθπηξσηηθά.    
Υξεζηκνπνηείηε κπεθ ηχπνπ ζθνχπαο θαη ςεθάζηε κε πίεζε 
ςεθαζηηθνχ κηθξφηεξε απφ 3 – 4 αηκφζθαηξεο (45-60 PSI). 

Γεκίζηε ην ςεθαζηήξα κέρξη ηε κέζε κε λεξφ. Πξνζζέηνπκε ηελ απαηηνχκελε πνζφηεηα 
ζθεπάζκαηνο, ππφ ζπλερή αλάδεπζε θαη  ζπκπιεξψλνπκε κε ην ππφινηπν λεξφ.  
  

 



 

Πεδίο Δθαρμογής 

Γόζεις 

Σρόπος και Υρόνος εθαρμογής 
Μέγιζηος αρ. 

εθαρμογών / καλλιεργ. 
περίοδο 

κ.εκ. /100 
λίηρα υεκ. 

σγρού 

Όγκος υεκ. 
σγρού 

(λίηρα / δεκ.) 

γρ. ή κ.εκ. 
ζκ./δεκ. 
μέγιζηη 

Δζπεριδοειδή: 
Πνξηνθαιηά 
Λεκνληα 
Μαληαξηληά 

250-300 20-40 - 

Καηεπζπλφκελνο ςεθαζκφο 
πξνθπηξσηηθά ησλ δηδαλίσλ κεηαμχ 
ησλ γξακκψλ θχηεπζεο ηελ άλνημε 
ή ην θζηλφπσξν ρσξίο λα 
βξέρνληαη ηα πξάζηλα κέξε ησλ 
δέλδξσλ. 

1 

Ακρόδρσα: 
Ακπγδαιηά 
Καξπδηά 
Φνπληνπθηά 

250-300 20-40 - 

Καηεπζπλφκελνο ςεθαζκφο 
πξνθπηξσηηθά ησλ δηδαλίσλ κεηαμχ 
ησλ γξακκψλ θχηεπζεο ην ρεηκψλα 
(πξηλ  
ηελ έλαξμε ηεο βιάζηεζεο). 

Μηλοειδή: 
Μειηά 
Αριαδηά 

250-300 20-40 - 

Καηεπζπλφκελνο ςεθαζκφο 
πξνθπηξσηηθά ησλ δηδαλίσλ κεηαμχ 
ησλ γξακκψλ θχηεπζεο ην ρεηκψλα 
(πξηλ ηελ έλαξμε ηεο βιάζηεζεο). 

Πσρηνόκαρπα: 
Ρνδαθηληά 
Νεθηαξηληά 
Βεξηθνθηά 
Κεξαζηά 

250-300 20-40 - 

Καηεπζπλφκελνο ςεθαζκφο 
πξνθπηξσηηθά ησλ δηδαλίσλ κεηαμχ 
ησλ γξακκψλ θχηεπζεο ην ρεηκψλα 
(πξηλ ηελ έλαξμε ηεο βιάζηεζεο). 

Ακπέιη 250-300 20-40 - 

Καηεπζπλφκελνο ςεθαζκφο 
πξνθπηξσηηθά ησλ δηδαλίσλ κεηαμχ 
ησλ γξακκψλ θχηεπζεο, ην 
ρεηκψλα (θαηά ην ιήζαξγν, πξηλ ηελ 
έλαξμε ηεο βιάζηεζεο). 

Καξφην 200-250 20-40 - Πξνθπηξσηηθά ηεο θαιιηέξγεηαο. 

Κξεκκχδη  
θφξδν 100-250 20-40 - 

Πξνθπηξσηηθά ή κεηαθπηξσηηθά 
ηεο θαιιηέξγεηαο (ζην ζηάδην ησλ 2-
3 θχιισλ). 

Σνκάηα  
Πηπεξηά 125-220 20-40 - Πξηλ ηε κεηαθχηεπζε. 

Μαξνχιη 150-200 20-40 - Πξηλ ηε κεηαθχηεπζε. 



Αξαθάο 170-250 20-40 - 

 
Πξνθπηξσηηθά ηεο θαιιηέξγεηαο. 

Φαζνιάθηα λσπά 170-250 20-40 - 

Όζπρια 
Φαζφιη 

170-250 20-40 - 

Ζιίαλζνο 200-300 20-40 - 

φγηα 200-250 20-40 - 

Βακβάθη 200-300 20-40 - 
Πξνζπαξηηθά κε ελζσκάησζε ή 
πξνθπηξσηηθά ηεο θαιιηέξγεηαο. 

Παηάηα 170-300 20-40 - 

Πξνθπηξσηηθά ηεο θαιιηέξγεηαο. ηηάξη 170-300 20-40 - 

Αξαβφζηηνο 200-300 20-40 - 

Καπλφο 125-300 20-40 - Πξηλ ηε κεηαθχηεπζε. 

Καιισπηζηηθά 250-300 20-40 - 

Καηεπζπλφκελνο ςεθαζκφο 
πξνθπηξσηηθά ησλ δηδαλίσλ κεηαμχ 
ησλ γξακκψλ θχηεπζεο κεηά ηε 
κεηαθχηεπζε, ζε θαιά 
εγθαηεζηεκέλεο θπηείεο 

Γεν επιηρέπεηαι η ζσγκομιδή αμπελόθσλλφν ποσ προέρτονηαι από αμπελώνες ζηοσς οποίοσς έτει γίνει τρήζη ηοσ 
θσηοπροζηαηεσηικού προχόνηος Most Micro 365CS. 

 

Μέγιζηος Αριθμός Δθαρμογών ανά καλλιεργηηική περίοδο: Μία εθαξκνγή γηα φιεο ηηο θαιιηέξγεηεο.  
 



 

Παραηηρήζεις : 

1. Πξνεηνηκάζηε θαιή ζπνξνθιίλε, επίπεδε, ςηινρσκαηηζκέλε θαη αξθεηά ζπκπαγή. 
2. Πνηίζηε εάλ δελ βξέμεη κέζα ζε 7-10 εκέξεο απφ ηελ εθαξκνγή ψζηε λα ελζσκαησζεί ην 
θάξκαθν ζην επηθαλεηαθφ ζηξψκα ηνπ εδάθνπο. 
3. πείξεηε ηηο θαιιηέξγεηεο ζε νκνηφκνξθν βάζνο ζπνξάο ηνπιάρηζηνλ 3 εθ. γηα ηα θαξφηα θαη ηα 
θξεκκχδηα θαη 4 εθ. γηα ηηο ππφινηπεο θαιιηέξγεηεο, έηζη ψζηε λα κελ μεζθεπάδνληαη ή λα κέλνπλ 
ζπφξνη ζηελ επηθάλεηα. 
4. ηηο κεηαθπηεπφκελεο θαιιηέξγεηεο (ηνκάηα, πηπεξηά θαη θαπλφ) εθαξκφζηε ην Most Micro 
365CS ζε θαιά ςηινρσκαηηζκέλν έθαθνο ηνπιάρηζηνλ 7-8 εκέξεο πξηλ ηελ κεηαθχηεπζε. 
Δλζσκαηψζηε κε ειαθξχ πφηηζκα ην νπνίν πξέπεη λα επαλαιεθζεί κεηά ηελ κεηαθχηεπζε. ε 
θακηά πεξίπησζε κε θάλεηε "γέκηζκα" (ηξάβεγκα ρψκαηνο ζηελ ξίδα) πξηλ πεξάζνπλ 
ηνπιάρηζηνλ 30 εκέξεο απφ ηελ εθαξκνγή. 
5. ηηο κεηαθπηξσηηθέο εθαξκνγέο, ηα δηδάληα ζα πξέπεη λα είλαη ζε πνιχ λεαξφ ζηάδην 
(θχηξσκα-θνηπιεδφλεο). 
6. Μεηά ηελ εθαξκνγή, πιχλεηε θαιά ην ςεθαζηηθφ θαη φια ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 
ε πεξίπησζε πνπ επηβάιιεηαη επαλαζπνξά ζε ςεθαζκέλν έδαθνο, απνθχγεηε ηελ επαθή ηνπ 
λένπ ζπφξνπ κε ην θάξκαθν, ζπέξλνληαο ζε κεγαιχηεξν βάζνο, ρσξίο ηελ κεηαθίλεζε ηνπ 
επηθαλεηαθνχ εδάθνπο ή νξγψλνληαο ζε βάζνο ηνπιάρηζηνλ 20 εθ. ην νπνίν είλαη απαξαίηεην 
εάλ ε αξρηθή θαιιηέξγεηα αληηθαηαζηαζεί κε δαραξφηεπηιν. 
7. Οη κηθξφηεξεο δφζεηο αλαθέξνληαη ζε ειαθξηά εδάθε - ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε νξγαληθή 
νπζία θαη κηθξνχο πιεζπζκνχο δηδαλίσλ, ελψ νη κεγαιχηεξεο ζε κέζεο ζχζηαζεο ή βαξηά εδάθε 
- κέζεο έσο πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε νξγαληθή νπζία ή/θαη κεγαιχηεξνπο πιεζπζκνχο 
δηδαλίσλ.  
8. Πξνηεηλφκελα είδε θαιισπηζηηθψλ θπηψλ: Σνχγηα (Thuja occidentalis), είδε Prunus sp., 
Κνππξεζνθχπαξηο (Cypressocyparis leylandii), Βηβνχξλν (Viburnum sp.), Κξάηαηγνο (Crataegus 
sp.), Ήκεξν πνπξλάξη (Ilex sp.), Παζραιηά (Syringa vulgaris), Μαλφιηα (Magnolia grandiflora), 
Γξπο (Quercus sp.), Φνίληθαο (Phoenix sp.), Πεχθν (Pinus sp.), Λεχθα (Populus alba), Πιάηαλνο 
(Platanus occidentalis), Ηηηά θιαίνπζα (Salix babylonica), Καξπδηά (Juglans nigra), Ρνδφδεληξν 
(Rhododendron sp.), Ππμφο (Buxus sp.), Κακέιηα (Camelia japonica), Γαξδέληα (Gardenia 
jasminoides), Κπδσλίαζηξν (Cotoneaster sp.), Κππαξίζζη (Cupressus sempervirens), Δπψλπκν 
(Euonymus japonicus), Ππξάθαλζα (Pyracantha coccinea), Φνξζχζηα (Forsythia intermedia), 
Ηβίζθνο (Hibiscus syriacus), Άξθεπζνο (Juniperus sp.), Λεβάληα (Lavandula angustifolia), 
Αγγειηθή (Pittosporum tobira), Μπξηηά (Myrtus communis), Πηθξνδάθλε (Nerium oleander), 
Υακαίξνπαο (Chamaerops sp.), Φσηίληα (Photinia sp.), Ληγνχζηξν (Ligustrum sp.), Γάθλε 
Απφιισλνο (Laurus nobilis), Γηνχθα (Yucca sp.), Κηζζφο (Hedera helix), Πειαξγφλην 
(Pelargonium sp.), Γηαζεκί (Jasminum sp.), Μπφπνξν (Myoporum parviflorum), παξάγγη 
(Asparagus officinalis), Φξέδηα (Freesia sp.), Λίιηνπκ (Lilium sp.), Παηψληα (Paeonia sp.), 
Γιπηζίλα (Wisteria sp.), Ammophila sp. 
9. To Most Micro 365CS είλαη αζθαιέο θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ γχξσ θαη θάησ απφ πνιιά είδε 
θαιισπηζηηθψλ (θπηά, ζάκλνη, δέληξα) :σζηφζν δελ έρεη δηεξεπλεζεί ε εθιεθηηθφηεηά ηνπ ζε φιεο 
ηηο πνηθηιίεο θαη ηα πβξίδηα. Αλεπηζχκεηεο επηπηψζεηο, φπσο ε θπηνηνμηθφηεηα, κπνξεί λα 
πξνθχςεη εμαηηίαο δηαθφξσλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ, ζπλζεθψλ αλάπηπμεο ή απφ ηνλ 
ηξφπν εθαξκνγήο ηνπ δηδαληνθηφλνπ. Δπνκέλσο, ζπζηήλεηαη, πξηλ ηε γεληθεπκέλε ρξήζε ηνπ, ε 
δνθηκή ζε έλα κηθξφ αξηζκφ θπηψλ θαη ε εμέηαζή ηνπο 1-2 κήλεο κεηά γηα πηζαλή θπηνηνμηθφηεηα. 
10. Μελ θάλεηε θαζνιηθνχο ςεθαζκνχο ζε θπηψξηα ή ζε θπηά πξνο κεηαθχηεπζε. Μελ 
εθαξκφδεηε ην Most Micro 365CS ζε θαιισπηζηηθά θπηά πνπ έρνπλ εκβνιηαζηεί ή είλαη ζε 
έληνλε βιαζηεηηθή αλάπηπμε ή θαηά ηελ αλζνθνξία. 
11. Μελ εθαξκφδεηε ην Most Micro 365CS ζε θπηά θαηά ηελ έλαξμε ηεο αλζνθνξίαο ή ηελ 
πξψηε βιαζηεηηθή αλάπηπμε. Μελ επηηξέςεηε ηα ζηαγνλίδηα ηνπ ςεθαζηηθνχ πγξνχ λα πέζνπλ 
πάλσ ζην θχιισκα, ηνπο νθζαικνχο ή ηα άλζε. Φξνληίζηε ψζηε ην έδαθνο λα κελ έρεη 
ζθαζίκαηα ή ξσγκέο πνπ ελδερνκέλσο ζα επηηξέςνπλ ηελ επαθή ηνπ Most Micro 365CS κε ην 
ξηδηθφ ζχζηεκα ησλ θαιισπηζηηθψλ θπηψλ. 
12. Όηαλ ην ξηδηθφ ζχζηεκα έρεη εγθαηαζηαζεί θαιά, θάλεηε ηελ εθαξκνγή ηνπ Most Micro 365CS 
πξηλ ηνλ εκβνιηαζκφ ή ηελ άλζηζε ησλ θπηψλ.  
13. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηα είδε θαιισπηζηηθψλ παξνπζηάδνπλ θπηνηνμηθφηεηα, κελ ηα 
θπηέςεηε ζε έδαθνο ζην νπνίν έρεη εθαξκνζηεί Most Micro 365CS θαηά ηελ πξνεγνχκελε 
θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν.  
14. Γηα θπηά πνπ κεηαθπηεχνληαη γπκλφξξηδα, κελ εθαξκφδεηε ην Most Micro 365CS πξηλ 
πεξάζνπλ 2-4 εβδνκάδεο απφ ηε κεηαθχηεπζε ζηελ νξηζηηθή ηνπο ζέζε 



. 
6. Σειεπηαία επέκβαζε πξηλ ηε ζπγθνκηδή ή πξηλ ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά φηαλ πξφθεηηαη γηα 

κεηαζπιιεθηηθέο ρξήζεηο: 

Δεν ορίζεται λόγω πολύ ενωρίς τρόνοσ εφαρμογής 
 

7. Δηδηθέο ζπλζήθεο γεσξγηθέο, θπηνυγείαο ή πεξηβαληνιινγηθέο ππφ ηηο νπνίεο ην 

θπηνπξνζηαηεπηηθφ πξντφλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ή λα απνθιεηζηεί: 

 

 

 

 

8. Υξνληθφ δηάζηεκα αζθαιείαο κεηαμχ εθαξκνγήο θαη - 

α) ζπνξάο ή θχηεπζεο ηεο πξνζηαηεπφκελεο θαιιηέξγεηαο:  

 

 

 

 

 

β) ζπνξάο ή θχηεπζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ πνπ αθνινπζνχλ:  

 

 

 

 

γ) ηεο πξφζβαζεο ηνπ αλζξψπνπ ή ησλ δψσλ ζηελ θαιιηέξγεηα ζηελ νπνία έρεη εθαξκνζηεί ην 

θπηνπξνζηαηεπηηθφ πξντφλ:  

 

 

9. ηνηρεία θπηνηνμηθφηεηαο, επαηζζεζίαο πνηθηιηψλ θαη θάζε άιιεο παξελέξγεηαο ζηα θπηά ή ηα 

πξντφληα ηνπο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. πλδπαζηηθφηεηα:   

 

 

 

Γιατείριζη ανθεκηικόηηηας: Ομάδα Σρόποσ Γράζης: K1      
Να εθαξκφδνληαη ελαιιαθηηθέο κέζνδνη αληηκεηψπηζεο δηδαλίσλ (κεραληθή κέζνδνο, θαιιηεξγεηηθά 
κέηξα θιπ) φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ θαη λα γίλεηαη ελαιιαγή δηδαληνθηφλσλ κε δηαθνξεηηθφ νκάδα 
ηξφπνπ δξάζεο γηα ηελ απνθπγή αλάπηπμεο αλζεθηηθφηεηαο 

1) φγηα, βακβάθη,  κπηδέιη, ζθφξδν, ειίαλζνο θαη κεηαθπηεπφκελεο θαιιηέξγεηεο κπνξνχλ λα 

ζπαξνχλ/θπηεπηνχλ νπνηεδήπνηε κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Most Micro 365CS, αθνχ πξνεγεζεί 

βαζηά άξνζε (15-20 εθ). 

2) Παηάηα κπνξεί λα θπηεπηεί 3  κήλεο κεηά ηελ εθαξκνγή   ηνπ   Most   Micro   365CS    αθνχ 

πξνεγεζεί βαζηά άξνζε (15-20 εθ). 

 

1) Άιιεο θαιιηέξγεηεο κπνξνχλ λα ζπαξζνχλ/θπηεπηνχλ 6 κήλεο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Most 
Micro 365 CS αθνχ πξνεγεζεί βαζηά άξνζε(15-20 εθ). 
2) Εαραξφηεπηια κπνξνχλ λα ζπαξζνχλ 10 κήλεο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Most Micro 365  CS  
αθνχ πξνεγεζεί βαζηά άξνζε (15-20 εθ). 

--- 

Γελ  είλαη  θπηνηνμηθφ   ζηηο  ζπληζηψκελεο  θαιιηέξγεηεο  θαη  δφζεηο εθαξκνγήο. Σν πξντφλ είλαη 
απνηειεζκαηηθφ θαη θαηαπνιεκά ηα δηδάληα πνπ θπηξψλνπλ ή βξίζθνληαη ζε πνιχ λεαξφ ζηάδην 
(θχηξσκα – θνηπιεδφλεο). Δθφζνλ ππάξρνπλ θπηξσκέλα δηδάληα ζα πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα 
θαηαζηξαθνχλ κε ζθάιηζκα ή βνηάληζκα ή κε θαηάιιειν κεηαθπηξσηηθφ δηδαληνθηφλν. Ζ 
εθιεθηηθφηεηα σο πξνο ηηο παξαπάλσ θαιιηέξγεηεο πνπ ζπέξλνληαη εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ 
ηήξεζε ησλ νδεγηψλ ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ βάζνπο ζπνξάο. ε πεξίπησζε αλνκνηφκνξθεο ζπνξάο 
ζε πνιχ κηθξφ βάζνο, ε εθιεθηηθφηεηα κπνξεί λα είλαη πεξηνξηζκέλε, εηδηθά εάλ αθνινπζήζνπλ 
ηζρπξέο βξνρνπηψζεηο κεηά ηελ εθαξκνγή. Οη κεηαθπηεπηηθέο εθαξκνγέο, πξέπεη λα γίλνληαη 7 – 
8 εκέξεο πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ θπηψλ, ζηα νπνία δελ πξέπεη λα γίλεη γέκηζκα (ηξάβεγκα 
ρψκαηνο ζηελ ξίδα) πξηλ πεξάζεη έλαο κήλαο. ηα θξεκκχδηα, θαξφηα, θαιακπφθη θαη ειίαλζν, 
ρξεζηκνπνηήζηε ηηο κηθξφηεξεο δφζεηο ζηα ειαθξά εδάθε. Καηά ηηο εθαξκνγέο ζε θαιισπηζηηθά 
θπηά, ην ζθεχαζκα λα κελ έξρεηαη ζε επαθή κε ην θχιισκα ή ηα κε θαιά μπινπνηεκέλα κέξε ησλ 
θπηψλ. Σν ζθεχαζκα κπνξεί λα είλαη θπηνηνμηθφ ζηηο θαιιηέξγεηεο πνπ δελ αλαθέξνληαη ζε απηή 
ηελ εηηθέηα. 

 



 

10. πλδπαζηηθφηεηα:   

 

 

11. ήκαλζε θπηνπξνζηαηεπηηθνχ πξντφληνο:  

 

12. Φξάζεηο θηλδχλνπ:  

 

 

 

 

13. Φξάζεηο αζθάιεηαο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Πξψηεο Βνήζεηεο - Αληίδνην: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ. σνθήκες αποθήκεσζης, τρονική ζηαθερόηηηα ηοσ θσηοπροζηαηεσηικού προχόνηος: 

 

 

 

Xi – Δξεζηζηηθφ,  Ν – Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ 
 

R43        Μπνξεί λα πξνθαιέζεη επαηζζεηνπνίεζε ζε επαθή κε ην δέξκα.    
R50/53   Πνιχ ηνμηθφ γηα ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη   
              καθξνρξφληεο δπζκελείο επηπηψζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ   

R66        Παξαηεηακέλε έθζεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη μεξφηεηα δέξκαηνο ή ζθάζηκν  

 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, κελ πίλεηε ή θαπλίδεηε     
 S24  Απνθεχγεηε ηελ επαθή κε ην δέξκα        
 S36/37 Φνξάηε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία θαη γάληηα     
 S46    ε πεξίπησζε θαηάπνζεο δεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή ζπκβνπιή θαη δείμηε απηφ ην                    
δνρείν ή ηελ εηηθέηα            
 S60 Σν πιηθφ θαη ν πεξηέθηεο ηνπ λα ζεσξεζνχλ θαηά ηε δηάζεζή ηνπο, επηθίλδπλα 
 απφβιεηα          
S61 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     
 SPe3 Γηα λα πξνζηαηέςεηε ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο, λα αθήζεηε κηα αςέθαζηε   
    δψλε πξνζηαζίαο 20 μέηρφν απφ ηα επηθαλεηαθά χδαηα.      
«Οη   εξγάηεο   ζα   πξέπεη   λα   θνξνχλ   πξνζηαηεπηηθά   γάληηα   θαη θαηάιιειεο κπφηεο εθφζνλ 
εηζέιζνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο κεηά ηνλ ςεθαζκφ.» 
 
«Γηα λα απνθχγεηε θηλδχλνπο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ, αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο 
ρξήζεο.» 

 

ε πεξίπησζε επαθήο κε ην δέξκα: Αθαηξέζηε ηα εκπνηηζκέλα κε ην ςεθαζηηθφ πγξφ ξνχρα 

ακέζσο θαη πιχλεηε θαιά ηα πξνζβεβιεκέλα κέξε ηνπ ζψκαηνο κε λεξφ θαη ζαπνχλη. Δάλ ν 

εξεζηζκφο παξακέλεη δεηείζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή.     

ε πεξίπησζε  εηζπλνήο:  Απνκαθξχλεηε ηνλ παζφληα ζηνλ θαζαξφ αέξα. Κξαηήζηε ηνλ παζφληα 

δεζηφ θαη ζε εξεκία. Εεηείζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή.      

ε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα: Ξεπιχλεηε ηα κάηηα κε θαζαξφ λεξφ γηα αξθεηά ιεπηά. 

πκβνπιεπζείηε νθζαικίαηξν.          

ε πεξίπησζε θαηάπνζεο: Ξεπιχλεηε ακέζσο ην ζηφκα θαη θαηφπηλ πηείηε άθζνλν λεξφ, δεηήζηε 

ηαηξηθή βνήζεηα. Μελ πξνθαιέζεηε εκεηφ γηαηί ππάξρεη θίλδπλνο  εηζξφθεζεο  εθηφο  εάλ  ππάξρεη  

ζπκβνπιή γηαηξνχ. Πνηέ κελ πξνθαιείηε εκεηφ ή ρνξεγείηε ηίπνηα απφ ζηφκαηνο αλ ν αζζελήο 

είλαη αλαίζζεηνο ή έρεη ζπαζκνχο..      

Αληίδνην: Γεν σπάρτει γλσζηφ αληίδνην, αθνινπζείζηε ζπκπσκαηηθή ζεξαπεία.    

Σει. Κέληξνπ δειεηεξηάζεσλ: 112 ή 199 

--- 
 
 



 

Δ. σνθήκες αποθήκεσζης, τρονική ζηαθερόηηηα ηοσ θσηοπροζηαηεσηικού προχόνηος: 

 

 

 

 

Σ. Οδηγίες για ηην αζθαλή απόζσρζη ηοσ θσηοπροζηαηεσηικού προχόνηος και ηης 

ζσζκεσαζίας: 

 

 

 

 

 

Ε. Άλλες πληροθορίες / σποτρεώζεις: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζκεξνκελία:   21/03/2012  

 

                      

         (Αλδξνχια Γεσξγίνπ) 
                 Γηεπζχληξηα  
           Σκήκαηνο Γεσξγίαο 
 

       θξαγίδα 

 

 

Οη θηάιεο θαη ηα δνρεία μεπιέλνληαη ππφ πίεζε ή γίλεηαη ηξηπιφ μέπιπκα (ηα λεξά ηνπ μεπιχκαηνο 
ηα ξίρλνπκε πίζσ ζην ςεθαζηήξα) θαη ζηε ζπλέρεηα αθνχ θαηαζηξαθνχλ κε ηξχπεκα, γηα ηε 
δηαζθάιηζε ηεο κε πεξαηηέξσ ρξήζεο, ελαπνηίζεληαη ζε εηδηθά ζεκεία ζπιινγήο γηα αλαθχθισζε 
ή αλάθηεζε ελέξγεηαο.        

 

Ζ παξνχζα άδεηα κπνξεί λα αλαθιεζεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή δηαπηζησζεί παξάβαζε ησλ 
πξνλνηψλ ηνπ πεξί Φπηνπξνζηαηεπηηθψλ Πξντφλησλ ηνπ 2011. 

 

Σν  ζθεχαζκα παξακέλεη ζηαζεξφ γηα 2 ρξφληα ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαζθεπήο ηνπ, 
φηαλ απνζεθεχεηαη, ζηελ αξρηθή ηνπ, θιεηζηή ζπζθεπαζία, ζε ρψξν μεξφ, δξνζεξφ, θαη θαιά 
αεξηδφκελν. 

 
 


