ΚΤΠΡΗΑΚΖ

ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Ο ΠΔΡΗ ΦΤΣΟΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2011
(Ν 141(I)/2011)
ΑΓΔΗΑ ΓΗΑ ΓΗΑΘΔΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΗ ΥΡΖΖ
Λακβάλνληαο ππφςε:
Σελ αίηεζε κε αξ. 140 (Έληππν 12), εκεξνκελίαο 22/03/2017 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε
πθηζηάκελεο άδεηαο θπηνπξνζηαηεπηηθνχ πξντφληνο κεηά ηελ έγθξηζε φισλ ησλ
δξαζηηθψλ νπζηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζην πξντφλ θαη
ηελ επηζηνιή ηεο εηαηξείαο γηα ηξνπνπνίεζε ηεο άδεηαο κε βάζε ηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε
ηεο αμηνιφγεζεο πνπ δηελεξγήζεθε γηα ρνξήγεζε ηεο νξηζηηθήο άδεηαο ηνπ ίδηνπ
ζθεπάζκαηνο ζηελ Ιζπαλία,

ηξνπνπνηείηαη ε άδεηα γηα δηάζεζε ζηελ αγνξά θαη ρξήζε ζην θπηνπξνζηαηεπηηθό πξντόλ
KENDO SC κε ηα αθόινπζα ζηνηρεία:
Α) Γεληθά ζηνηρεία άδεηαο
1. Αξηζκφο Άδεηαο:

1668

Ηκεξνκελία ηξνπνπνίεζεο άδεηαο:

16/04/2018

Ηκεξνκελία ιήμεο άδεηαο:

30/04/2020

2. Κάηνρνο ηεο άδεηαο:

A.Ν. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd

3. Τπεχζπλνο γηα ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά:

A.Ν. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd

(εθφζνλ είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ
θάηνρν άδεηαο)
4. Γηαλνκέαο / Γηαλνκείο:

A.Ν. Nicolaou Agrochemicals Co Ltd

Β) Σαπηόηεηα ηνπ Φπηνπξνζηαηεπηηθνύ Πξντόληνο
1. Δκπνξηθφ Όλνκα:

Kendo SC

2. Μνξθή:

πκππθλσκέλν ελαηψξεκα (SC)
fenpyroximate: 5% β/ν
βνεζεηηθέο νπζίεο κέρξη 100% β/β

3. Δγγπεκέλε ζχλζεζε ηνπ ζθεπάζκαηνο:

4. Παξαζθεπαζηήο ζθεπάζκαηνο:

NIHON
NOHYAKUΓαλλία
Co. Ltd
Bayer CropScience,

5. Δξγνζηάζην παξαζθεπήο ηνπ ζθεπάζκαηνο:

NIHON NOHYAKU Co. Ltd

6. Δξγνζηάζην ζπζθεπαζίαο ηνπ ζθεπάζκαηνο:

1. Nichino Service Co Ltd
2. Safapac Limited

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

Α/Α

Δίδνο

Μέγεζνο

1.

Φηάιεο / Γνρεία

50θ.εθ., 500θ.εθ., 1Λ, 5Λ

Τιηθφ
ΡΔΣ , ΡΔ , COEX

Γ) Γξαζηηθή νπζία
1. Κνηλή Ολνκαζία:

fenpyroximate

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

3. Παξαζθεπαζηήο ηεο δ.ν.:

NIHON NOHYAKU Co. Ltd

4. Δξγνζηάζηα παξαζθεπήο ηεο δ.ν.:

Sugai Chemical Industry Co Ltd

> 960 g/kg

Γ) ηνηρεία γηα ηε Υξήζε ηνπ Φπηνπξνζηαηεπηηθνύ Πξντόληνο
1. Καηεγνξία θαη Σξφπνο Γξάζεο:
Αθαξενθηφλν θαη εληνκνθηφλν πνπ δξα δηα επαθήο θαη απφ ζηνκάρνπ.

2. Πξννξίδεηαη γηα: επαγγεικαηίεο ρξήζηεο

√

εξαζηηέρλεο ρξήζηεο

3. Σξφπνο Δθαξκνγήο:

Φεθαζκφο θπιιψκαηνο.

4. Σξφπνο παξαζθεπήο ςεθαζηηθνχ δηαιχκαηνο:
Γεκίζηε ην ςεθαζηήξα κε ηε κηζή πνζφηεηα ηνπ απαηηνχκελνπ λεξνχ. Πξνζζέζηε ηε
ζπληζηψκελε δφζε ηνπ ζθεπάζκαηνο αλαδεχνληαο θαιά θαη ζπκπιεξψζηε κε ην ππφινηπν
λεξφ

5. Φάζκα Γξάζεο
Γόζεηο
Πεδίν
Δθαξκνγήο
Μειηηδάλα
(Τπαίζξνπ θαη
Θεξκνθεπίνπ)
Σνκάηα
(Τπαίζξνπ θαη
Θεξκνθεπίνπ)
Κνινθπζάθηα
(Θεξκνθεπίνπ)

Αγγνύξηα
(Θεξκνθεπίνπ)

Πηπεξηά
(Θεξκνθεπίνπ)
Φξάνπια
(Τπαίζξνπ θαη
Θεξκνθεπίνπ)
Φαζόιηα κε
ινβό
(Τπαίζξνπ θαη
Θεξκνθεπίνπ)

Δρζξόο

θ.εθ. /100
ιίηξα ςεθ.
πγξνύ

Όγθνο ςεθ.
πγξνύ
(ιίηξα / δεθ.)

θ.εθ.
ζθ./δεθ.
κέγηζηε

Tetranychus sp
Panonychus ulmi
Tetranychus sp
Panonychus ulmi
Παξακνξθσηηθφ Άθαξη
(Aculops lycopersici)
Tetranychus sp
Whiteflies
Bemisia sp
Trialeurodes sp
Tetranychus sp
Panonychus ulmi
Whiteflies
Bemisia sp
Trialeurodes sp
Tetranychus sp
Whiteflies
Bemisia sp
Trialeurodes sp
Tetranychus sp
Panonychus ulmi

Tetranychus sp
Panonychus ulmi

100 – 125

100 – 160

100 – 200

Σξόπνο θαη Υξόλνο εθαξκνγήο

Μέγηζηνο αξ.
εθαξκνγώλ / θαιιηεξγ.
πεξίνδν

Δθαξκνγή κε ηελ εκθάληζε ησλ
πξψησλ θηλεηψλ κνξθψλ
(2 – 3 αλά θχιιν)
Τπαίζξνπ: Η εθαξκνγή λα γίλεηαη
κέρξη ηέινο ηεο άλζεζεο

100 – 125

100 – 160

100 – 200
Δθαξκνγή κε ηελ εκθάληζε ησλ
πξψησλ θηλεηψλ κνξθψλ
(2 – 3 αλά θχιιν)

100 – 125

100 – 160

100 – 200
Μία εθαξκνγή

100 – 125

100 – 160

100 – 200

100 – 125

100 – 200

100 – 200

Τπαίζξνπ
80 – 100
150 – 200

100 – 200
Θεξκνθεπίνπ
100 – 160

Δθαξκνγή κε ηελ εκθάληζε ησλ
πξψησλ θηλεηψλ κνξθψλ
(2 – 3 αλά θχιιν)

Γακαζθεληά

Tetranychus sp
Panonychus ulmi

100 – 125

100 – 160

100 - 150

Ρνδαθηληά

Tetranychus sp
Panonychus ulmi

100 – 125

100 – 160

100 - 150

Tetranychus sp
Panonychus ulmi
Σδηηδηθάθηα
(Empoasca sp)

100

100 – 200

100 – 200

Νεθηαξηληά

Δζπεξηδνεηδή
Μεινεηδή
(Μειηά,
Αριαδηά)

Tetranychus sp
Panonychus ulmi

100 – 125

100 – 160

100 – 200

Αριαδηά

Psylla sp

Ακπέιη

Tetranychus sp
Panonychus ulmi
Σδηηδηθάθηα
(Empoasca sp)

80 – 100

100 – 120

100

Tetranychus sp
Panonychus ulmi

100 – 125

100 – 160

100 – 200

Καιισπηζηηθά
(Τπαίζξνπ θαη
Θεξκνθεπίνπ)

Δθαξκνγή κε ηελ εκθάληζε ησλ
πξψησλ θηλεηψλ κνξθψλ
(2 – 3 αλά θχιιν)

Μία εθαξκνγή

6. Σειεπηαία επέκβαζε πξηλ ηε ζπγθνκηδή ή πξηλ ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά φηαλ πξφθεηηαη γηα
κεηαζπιιεθηηθέο ρξήζεηο:
Καιιηέξγεηεο

Υξόλνο Αζθάιεηαο

Μειηηδάλα, Κνινθπζάθηα, Φξάνπια, Φαζφιηα κε
ινβφ, Αγγνχξηα, Πηπεξηά, Σνκάηα,

7 εκέξεο

Γακαζθεληά, Δζπεξηδνεηδή, Ρνδαθηληά, Νεθηαξηληά

14 εκέξεο

Μεινεηδή

21 εκέξεο

Ακπέιη

28 εκέξεο

Καιισπηζηηθά

Μ. Δ

7. Δηδηθέο ζπλζήθεο γεσξγηθέο, θπηνυγείαο ή πεξηβαληνιινγηθέο ππφ ηηο νπνίεο ην
θπηνπξνζηαηεπηηθφ πξντφλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ή λα απνθιεηζηεί:
Γηαρείξηζε αλζεθηηθόηεηαο: Οκάδα Σξόπνπ Γξάζεο: 21A
Να κελ εθαξκφδεηαη πεξηζζφηεξν απφ κία θνξά αλά θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν
Απαγνξεύνληαη νη εθαξκνγέο ζε πςειέο θαιιηέξγεηεο κε πςειό θίλδπλν ςεθαζηηθνύ
λέθνπο, π.ρ. θεξόκελνο ζε ειθπζηήξα ςεθαζηήξαο κε εθηόμεπζε ππνβνεζνύκελε από
ξεύκα αέξνο θαη ςεθαζηήξαο ρεηξόο.
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:

24 ψξεο

9. ηνηρεία θπηνηνμηθφηεηαο, επαηζζεζίαο πνηθηιηψλ θαη θάζε άιιεο παξελέξγεηαο ζηα θπηά ή ηα
πξντφληα ηνπο:
Γελ είλαη θπηνηνμηθφ ζηηο ζπληζηψκελεο θαιιηέξγεηεο θαη δφζεηο εθαξκνγήο .

10. πλδπαζηηθφηεηα:

---

11. Δηθνλνγξάκκαηα Κηλδχλνπ:
ΠΡΟΟΥΖ

GHS07

GHS09

12. Γειψζεηο Δπηθηλδπλφηεηαο:
Ζ317

Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή δεξκαηηθή αληίδξαζε.

H332

Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε εηζπλνήο.

Ζ410

Πνιχ ηνμηθφ γηα ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο, κε καθξνρξφληεο επηπηψζεηο

13. Γειψζεηο Πξνθχιαμεο:
P405+P102

Φπιάζζεηαη θιεηδσκέλν, καθξηά απφ παηδηά.

P273

Να απνθεχγεηαη ε ειεπζέξσζε ζην πεξηβάιινλ.

P280

Να θνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα/ πξνζηαηεπηηθά ελδχκαηα/ κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο
γηα ηα κάηηα / πξφζσπν.

P391

Μαδέςηε ηε ρπκέλε πνζφηεηα.

SP1

Μελ ξππαίλεηε ην λεξφ κε ην ζθεχαζκα ή ηε ζπζθεπαζία ηνπ. Να κελ πιέλεηε ηνλ
εμνπιηζκφ εθαξκνγήο θνληά ζε επηθαλεηαθά χδαηα/ Να απνθεπρζεί ε ξχπαλζε κέζσ
ηνπ ζπζηήκαηνο απνρέηεπζεο απφ ηηο ιηζφζηξσηεο επηθάλεηεο θαη ηνπο δξφκνπο.

SPe3

Γηα λα πξνζηαηεχζεηε ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο ζα πξέπεη λα αθήζεηε κηα
αςέθαζηε δψλε 40 κέηξσλ (εθ ησλ νπνίσλ 20 κέηξα θπηηθή δψλε αλάζρεζεο
(vegetated buffer strip) απφ επηθαλεηαθά χδαηα θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη αθξνθχζηα 95%
κεησκέλεο δηαζπνξάο

SPe3

Γηα λα πξνζηαηέςεηε κε ζηνρεπφκελα αξζξφπνδα, λα αθήζεηε κηαλ αςέθαζηε δψλε
πξνζηαζίαο 5 κέηξσλ κέρξη κε γεσξγηθή γε.
Φνξάηε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία φηαλ ρεηξίδεζηε ην ζθεχαζκα.
ε πεξίπησζε επαλεηζφδνπ ζηελ θαιιηέξγεηα νη εξγάηεο ζα πξέπεη λα θνξνχλ
πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία θαη γάληηα.

EUH 401 Για να αποθύγεηε ηοσς κινδύνοσς για ηην ανθρώπινη σγεία και ηο περιβάλλον,
ακολοσθήζηε ηις οδηγίες τρήζης

14. Πξψηεο Βνήζεηεο - Αληίδνην:
P302+P352 Δ ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΔΠΑΦΗ ΜΔ ΣΟ ΓΔΡΜΑ: Πιχλεηε κε άθζνλν λεξφ θαη ζαπνχλη
P304+ P340 Δ ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΔΙΠΝΟΗ: Μεηαθέξεηε ην παζφληα ζηνλ θαζαξφ αέξα θαη αθήζηε
ηνλ λα μεθνπξαζηεί ζε ζηάζε πνπ δηεπθνιχλεη ηελ αλαπλνή.
P305+ P351+ P338 Δ ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΔΠΑΦΗ ΜΔ ΣΑ ΜΑΣΙΑ: Ξεπιχλεηε πξνζεθηηθά κε λεξφ γηα
αξθεηά ιεπηά. Δάλ ππάξρνπλ θαθνί επαθήο, αθαηξέζηε ηνπο εθφζνλ είλαη εχθνιν. πλερίζηε λα
μεπιέλεηε.
P301+P310 ε πεξίπησζε θαηάπνζεο θαιέζηε ακέζσο ην Κέληξν Γειεηεξηάζεσλ ή έλα γηαηξφ.
ε πεξίπησζε επαθήο κε ην δέξκα: Αθαηξέζηε ακέζσο φια ηα ιεξσκέλα ξνχρα. Ξεπιχλεηε ην
δέξκα κε άθζνλν λεξφ θαη ζαπνχλη θαη δεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή.
Σει. Κέληξνπ Γειεηεξηάζεσλ:1401

Δ. πλζήθεο απνζήθεπζεο, ρξνληθή ζηαζεξόηεηα ηνπ θπηνπξνζηαηεπηηθνύ πξντόληνο:
Σν ζθεχαζκα παξακέλεη ζηαζεξφ γηα δχν (2) ρξφληα ζηελ αξρηθή απαξαβίαζηε ζπζθεπαζία ζε
ρψξν μεξφ, δξνζεξφ, θαιά αεξηδφκελν

Σ. Οδεγίεο γηα ηελ αζθαιή απόζπξζε ηνπ θπηνπξνζηαηεπηηθνύ πξντόληνο θαη ηεο
ζπζθεπαζίαο:
Σα θελά 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 ή ηξχπεκα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο κε πεξαηηέξσ ρξήζεο, ελαπνηίζεληαη
ζε εηδηθά ζεκεία ζπιινγήο γηα αλαθχθισζε ή αλάθηεζε ελέξγεηαο.

Ε. Άιιεο πιεξνθνξίεο / ππνρξεώζεηο:
Η παξνχζα άδεηα κπνξεί λα αλαθιεζεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή δηαπηζησζεί παξάβαζε ησλ πξνλνηψλ
ηνπ πεξί Φπηνπξνζηαηεπηηθψλ Πξντφλησλ ηνπ 2011.

Ηκεξνκελία:

16/04/2018

(Αλδξνχια Γεσξγίνπ)
Γηεπζχληξηα
Σκήκαηνο Γεσξγίαο
θξαγίδα

