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Λακβάλνληαο ππφςε: 

 

 

 

 

 

τορηγείηαι άδεια για διάθεζη ζηην αγορά και τρήζη ζηο θσηοπροζηαηεσηικό προχόν 

       RUNNER 240SC      με ηα ακόλοσθα ζηοιτεία: 

 

Α) Γενικά ζηοιτεία άδειας 

 

1. Αξηζκφο Άδεηαο: 

 

Ηκεξνκελία ρνξήγεζεο άδεηαο:  

 

Ηκεξνκελία ιήμεο άδεηαο:  

 

2. Κάηνρνο ηεο άδεηαο:  

 

 

3. Τπεχζπλνο γηα ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά:   

(εθφζνλ είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ  

θάηνρν άδεηαο)  

 

4. Γηαλνκέαο / Γηαλνκείο:   

 

 

 

 

 

2894 
 

23/11/2011 

31/03/2015 

Dow AgroSciences Export S.A.S               

Premier Shukuroglou Ltd 

Premier Shukuroglou Ltd 

Σελ αίηεζε κε αξ. 3401, εκεξνκελίαο 01/02/2011 γηα ρνξήγεζε άδεηαο 
θπηνπξνζηαηεπηηθνχ πξντφληνο θαη 
 
ηελ επηζηνιή ηνπ αηηεηή κε εκ. 26/10/2011 γηα ρνξήγεζε ηεο άδεηαο κε βάζε ηελ ακνηβαία 
αλαγλψξηζε ηεο αμηνιφγεζεο πνπ δηελεξγήζεθε γηα ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ηνπ ίδηνπ 
ζθεπάζκαηνο ζηελ Διιάδα,  
 
 
 
 
 
 
 
 



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 Φηάιε 
40ml, 80ml, 150ml, 200ml, 400ml, 

500ml, 800ml, 1lt, 1,5lt, 2lt, 3lt 

HDPE (πνιπαηζπιέλην 

πςειήο ππθλφηεηαο) 
 

 

  

 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.:  

  

 

 

RUNNER 240SC    

πκππθλσκέλν ελαηψξεκα (SC)               

methoxyfenozide 24% β/o 
βνεζεηηθέο νπζίεο 76,83% β/β 

 

Dow AgroSciences S.R.L, Γαιιία 
 

Dow AgroSciences UK 

1. Dow AgroSciences Italia S.R.L. 
2. Κ&Ν ΔΤΘΤΜΙΑΓΗ ΒΙΠΔ ίλδνο, Διιάδα  

methoxyfenozide 

97% w/w min           

Dow AgroSciences Export S.A.S, Γαιιία 
 

Dow AgroSciences S.R.L, Ιηαιία 
 



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:  

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

Σν Runner 240SC είλαη εληνκνθηφλν επαθήο θαη ζηνκάρνπ ηεο νκάδαο ησλ δηαθπιπδξαδηλψλ. 
Καηαπνιεκά ηηο πξνλχκθεο ησλ ιεπηδφπηεξσλ ζε εζπεξηδνεηδή (πνξηνθάιηα, καληαξίληα), 
κεινεηδή (κήια, αριάδηα), ππξελφθαξπα (βεξίθνθα, ξνδάθηλα, λεθηαξίληα), ακπέιη, ηνκάηεο θαη 
πηπεξηέο ζεξκνθεπίνπ. Σν methoxyfenozide είλαη ξπζκηζηήο ηεο αλάπηπμεο ησλ εληφκσλ θαη 
δξα σο κηκεηηθφ ηεο νξκφλεο έθδπζεο ηεο εθδπζφλεο, ζηηο πξνλχκθεο ησλ ιεπηδνπηέξσλ. 
Λφγσ ηεο δέζκεπζεο ηνπ methoxyfenozide ζηε ζέζε-δέθηε ηεο εθδπζφλεο, πξνθαιείηαη πξψηκε 
θαη αηειήο έθδπζε, κε απνηέιεζκα ην ζάλαην ηνπ εληφκνπ. 

 
 

Φεθαζκφο θαιχςεσο θπιιψκαηνο 

Γεκίζηε ην δνρείν ηνπ ςεθαζηήξα κε λεξφ κέρξη ηε κέζε. Γηαιχεηε ην θάξκαθν ζε κηθξή 
πνζφηεηα λεξνχ θαη ην ξίρλεηε ζην ςεθαζηήξα αλαδεχνληαο θαιά. Πξνζζέηεηε ην ππφινηπν 
λεξφ αλαδεχνληαο πάληα θαιά.   

 



5. Φάζκα Γξάζεο 

 

Πεδίο 
Δθαρμογής 

Δτθρός  

Γόζεις 

Σρόπος και Υρόνος εθαρμογής 

Μέγιζηος αρ. 
εθαρμογών / 

καλλιεργ. 
περίοδο 

γρ./100 λίηρα 
υεκ. σγρού 

Όγκος υεκ. 
σγρού 

(λίηρα / δεκ.) 

γρ./δεκ. 
μέγιζηη 

Δζπεριδοειδή 
(Πνξηνθαιηά/ 
Μαληαξηληά) 

Φσλλοκνίζηης 
Plyllocnistis citrella 40 200 80 

Δθαξκνγή κε ηελ εκθάληζε ηεο 
πξνζβνιήο, ζηνρεχνληαο ζηνπο  λέν-
εθπηπζζφκελνπο βιαζηνχο. 
 Μίγκα κε ζεξηλφ πνιηφ ζε δφζε 300-
500ml/hl 

2 εθαξκνγέο 
κε κεζνδηάζηεκα 

εθαξκνγήο 10 
εκέξεο 

Μηλοειδή 

(Μειηέο, 

αριαδηέο) 

Καρπόκαυα 

(Cydia pomonella) 

Φσλλοδέηες 

(Adoxophyes orana) 

Φσλλορύκηες 

(Lithocolletis sp.)  

(Γεπηεξεχνπζα δξάζε) 

40 100-180 72 

Πξψηε εθαξκνγή θαηά ηελ έλαξμε ηεο 
ελαπφζεζεο ησλ απγψλ (πεξίπνπ 7 
εκέξεο απφ ηελ έλαξμε ηεο ζχιιεςεο 
ησλ αθκαίσλ ζηηο θεξνκνληθέο 
παγίδεο) θαη ζχκθσλα κε ηηο 
γεσξγηθέο πξνεηδνπνηήζεηο. 

3 εθαξκνγέο 
κε κεζνδηάζηεκα 

εθαξκνγήο  
14 -21 εκέξεο 

Πσρηνόκαρπα 

Ρνδαθηληά 

Νεθηαξηληά 

Βεξηθνθηά 

Φσλλοδέηες 

(Adoxophyes orana) 
40 150-180 72 

Αμπέλι 

(πνηθηιίεο 

επηηξαπέδηεο,  

νηλνπνηήζηκεο 

θαη ζηαθίδεο) 

Δσδεμίδα 

(Lobesia botrana) 
40 100-125 50 

4 εθαξκνγέο 
κε κεζνδηάζηεκα 

εθαξκνγήο  
14 -21 εκέξεο 

 
Tομάηα 
Πιπεριά 

(Θεξκνθεπίνπ) 
 

πονηόπηερα 
Spodoptera sp. 

40 100-150 60 
Δθαξκνγή κε ηελ εκθάληζε ηεο 
πξνζβνιήο.  

3 εθαξκνγέο 
κε κεζνδηάζηεκα 

εθαξκνγήο  
14 -21 εκέξεο 

 



 

 

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

κεηαζπιιεθηηθέο ρξήζεηο: 

Καλλιέργειες Υρόνος Αζθάλειας 

Μειηά, Αριαδηά 14 

Δζπεξηδνεηδή 14 

Ακπέιη – νηλνπνηήζηκα  14 

Ακπέιη – επηηξαπέδηα θαη γηα 
ζηαθίδα  

7 

Ππξελφθαξπα 7 

Σνκάηα 1 

Πηπεξηά 1 

 

 

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:  

Γιατείριζη ανθεκηικόηηηας: Ομάδα Σρόποσ Γράζης: 28 

 
• Γηα ηελ ίδηα θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν ζε κηα θαιιηέξγεηα ην Runner 240SC πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε ελαιιαγή κε εληνκνθηφλα απφ νκάδεο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν δξάζε  

• Απνθχγεηε ηελ δηαδνρηθή ρξήζε ηνπ  Runner 240SC ζε θαιιηέξγεηεο   πνπ   έρεη   ήδε   γίλεη   

εθαξκνγή κε ζθεπάζκαηα πνπ πεξηέρνπλ tebufenozide (MIMIC)     

• Υξεζηκνπνηείζηε  φιεο  ηηο  δπλαηέο  θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο θαζψο θαη θπζηθέο θαη βηνινγηθέο 

κεζφδνπο γηα ηνλ  έιεγρν ησλ ερζξψλ (παξαθνινχζεζε ησλ πηήζεσλ ησλ ελειίθσλ θαη 

πξνζηαζία ησλ σθειίκσλ αξζξνπφδσλ)  έηζη ψζηε λα  κεησζεί ε  αζθνχκελε πίεζε επηινγήο γηα 

αλζεθηηθφηεηα, απφ ηηο εθαξκνγέο εληνκνθηφλσλ     

• Απνθχγεηε    ηελ     εθαξκνγή    ηνπ     Runner 240SC ζε πεξηζζφηεξεο απφ 2 κε 3 ζπλερφκελεο 

γεληέο ησλ ερζξψλ ζηφρσλ θαη' έηνο        

• Απνθχγεηε ηελ ρξήζε εληνκνθηφλσλ ηεο νκάδαο ησλ δηαθπιπδξαδηλψλ γηα ηελ εμάιεηςε 

εθηεηακέλεο κε ειεγρφκελεο πξνζβνιήο.         

 

To υυτοπροστατευτικό προϊόν Runner 240 SC μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε προγράμματα ΙΡΜ 
(Integrated Pest management)  

--- 

--- 

--- 



 

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

πξντφληα ηνπο: 

 

 

 

10. πλδπαζηηθφηεηα:   

 

 

11. ήκαλζε θπηνπξνζηαηεπηηθνχ πξντφληνο:  

 

12. Φξάζεηο θηλδχλνπ:  

 

 

 

13. Φξάζεηο αζθάιεηαο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Πξψηεο Βνήζεηεο - Αληίδνην: 

 

 

 

 

Γελ είλαη θπηνηνμηθφ ζηηο ζπληζηψκελεο ρξήζεηο θαη δφζεηο εθαξκνγήο 
 

--- 
 
 

Ν-Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ                                 
 

R51/53  Σνμηθφ γηα ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξφληεο δπζκελείο              
επηπηψζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ 

 
 

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 
S26 ε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα πιχλεηε ακέζσο κε άθζνλν λεξφ θαη δεηήζηε 

ηαηξηθή    ζπκβνπιή 
S27  
 

Αθαηξέζηε ακέζσο φια ηα ξνχρα πνπ έρνπλ κνιπλζεί 

S28  
 

ε πεξίπησζε επαθήο κε ην δέξκα, πιχλεηε ακέζσο κε άθζνλν λεξφ 

S46 
 

ε πεξίπησζε θαηάπνζεο δεηήζηε ακέζσο ηαηξηθή ζπκβνπιή θαη δείμηε απηφ ην 
δνρείν ή ηελ εηηθέηα          

S60/61 Σν 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 

SPe1 Μελ ξππαίλεηαη ην λεξφ κε ην πξντφλ ή ηε ζπζθεπαζία ηνπ  
SPe3  «Γηα λα πξνζηαηέςεηε κε ζηνρεπφκελα θπηά λα αθήζεηε κηαλ αςέθαζηε δψλε 

πξνζηαζίαο 10 κέηξσλ κέρξη κε γεσξγηθή γε γηα ηνπο νπσξψλεο θαη 5 κέηξα γηα ηα 
ακπέιηα θαη ηα ιαραληθά αγξνχ».         
«Γηα λα πξνζηαηέςεηε ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο λα αθήζεηε κηαλ αςέθαζηε δψλε 
πξνζηαζίαο 10 κέηξσλ κέρξη ηα ζψκαηα ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ γηα ηνπο 
νπσξψλεο». 

Spa1 Πξνθείκελνπ λα κελ αλαπηπρζεί αλζεθηηθφηεηα κελ ρξεζηκνπνηείηαη απηφ ή 
νπνηνδήπνηε άιιν πξντφλ πνπ πεξηέρεη δηαθπιπδξαδίλεο πεξηζζφηεξεο απφ 2 κε 3 
αλά θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν. 

  
“Γηα λα απνθχγεηε θηλδχλνπο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ, αθνινπζείζηε ηηο 
νδεγίεο ρξήζεο” 

 



 

14. Πξψηεο Βνήζεηεο - Αληίδνην: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ. σνθήκες αποθήκεσζης, τρονική ζηαθερόηηηα ηοσ θσηοπροζηαηεσηικού προχόνηος: 

 

 

 

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

ζσζκεσαζίας: 

 

 

 

 

Ε. Άλλες πληροθορίες / σποτρεώζεις: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηκεξνκελία:   21/03/2012  

 

                      

         (Αλδξνχια Γεσξγίνπ) 
                 Γηεπζχληξηα  
           Σκήκαηνο Γεσξγίαο 
 

       θξαγίδα 

 

ε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα μεπιχλεηε ακέζσο κε άθζνλν λεξφ γηα 5 ιεπηά ηνπιάρηζηνλ θαη 
δεηείζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή. 
ε πεξίπησζε επαθήο κε ην δέξκα πιπζείηε ακέζσο θαιά κε άθζνλν λεξφ θαη ζαπνχλη. 
ε πεξίπησζε εηζπλνήο κεηαθηλήζηε ηνλ παζφληα ζε θαζαξφ αέξα. πκβνπιεπηείηε γηαηξφ. 
Μελ ρνξεγήζεηε ηίπνηα ζηνλ παζφληα θαη κε πξνθαιέζεηε εκεηφ ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ηηο 
αηζζήζεηο ηνπ ή έρεη ζπαζκνχο. 
 
Γελ ππάξρεη εηδηθφ αληίδνην. Αθνινπζείζηε ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία.    
 

Σηλ. Κένηροσ δηληηηριάζεφν: 112 ή 199 

Σν ζθεχαζκα παξακέλεη ζηαζεξφ γηα δπν (2) ρξφληα ζηελ αξρηθή απαξαβίαζηε  ζπζθεπαζία ζε 
ρψξν μεξφ, δξνζεξφ, θαιά αεξηδφκελν 

 
 

Σα πιηθά ζπζθεπαζίαο μεπιέλνληαη ππφ πίεζε ή γίλεηαη ηξηπιφ μέπιπκα. Σα λεξά ηνπ μεπιχκαηνο 
πξνζηίζεληαη ζην ςεθαζηηθφ δηάιπκα. ηε ζπλέρεηα, αθνχ νη άδεηεο ζπζθεπαζίεο θαηαζηξαθνχλ κε 
ζθίζηκν γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο κε πεξαηηέξσ ρξήζεο, ελαπνηίζεληαη ζε εηδηθά ζεκεία ζπιινγήο γηα 
αλαθχθισζε ή αλάθηεζε ελέξγεηαο.   

 
 

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

 


