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AΠΟΦΑΣΗ  

Ο  

ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΚΑΙ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

 

      Έχοντας υπόψη 

1. Τις διατάξεις του Π.∆. 115 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συµµόρφωση προς  την οδηγία  91/414/ΕΟΚ  του 

Συµβουλίου», όπως έχει συµπληρωθεί και ειδικότερα το άρθρο 8 παρ. (1). 

2. Τη µε αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) Απόφαση του Υπ. Γεωργίας όσον αφορά «τον 
καθορισµό και την τυποποίηση της σήµανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρµάκων», 

όπως ισχύει σήµερα και τη µε αριθ. 265/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) Απόφαση του Υπ. 

Οικονοµίας και Οικονοµικών περί «Ταξινόµησης, συσκευασίας και επισήµανσης των 
επικίνδυνων παρασκευασµάτων σε εναρµόνιση προς την Οδηγία 1999/45 (ΕΕ L 200 της 
30.7.1999) του Ευ. Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, όπως ισχύει σήµερα. 

3. Την Απόφαση του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών και του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων µε αριθ. 119119/19-7-2004 (ΦΕΚ 1177/Β/2-8-2004) για την «Τροποποίηση και 
συµπλήρωση των διατάξεων του Π.∆. 115/1997, Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Α΄ 104), σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 2003/82/ΕΚ της 
Επιτροπής». 

4. Την Απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε αριθ. 124831/12-12-2007 (ΦΕΚ 

2466/Β/31-12-2007) για την «χορήγηση προσωρινών εγκρίσεων κυκλοφορίας σε 
φυτοπροστατευτικά προιόντα» 

5. Τον κανονισµό  396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης 
Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρµάκων µέσα η πάνω στα τρόφιµα 

και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 
91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου , όπως τροποποιήθηκε µε το SANCO doc.357 /rev.3/ 2008 

6. Την έγκριση του από την Ιταλία και την µονογραφία του Η.Β.. 

7. Το Π.∆. 4/2009 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 2 Α΄). 
8. Τη µε αριθ. 147/19.1.2009 (ΦΕΚ 67 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για "ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Κωνσταντίνο Κιλτίδη και Μιχαήλ Παπαδόπουλο 

9. Τη µε αριθ. 263545/4-1-2008 (ΦΕΚ 47/Β’/18-1-2008) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων για «µεταβίβαση στους Γενικούς Γραµµατείς, Ειδικό Γραµµατέα, 

Προϊστάµενους Γενικής ∆ιεύθυνσης, Προϊστάµενους ∆ιεύθυνσης και Προϊστάµενους Τµήµατος 
της εξουσίας να υπογράφουν µε «Εντολή Yπουργού». 

10. Τις  µε αριθ. πρωτ.122609/29-9-2008 και  124808/27-11-2008  αιτήσεις  της εταιρείας   
 



  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Α Χορηγούµε προσωρινή  έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύµφωνα µε το Π∆ 115/97, άρθρο 8 

παρ.(1), στο φυτοπροστατευτικό προϊόν ALVERDE 24 SC της εταιρείας BASF Agro Ελλάς 

Α.Β.Ε.Ε µε τα ακόλουθα στοιχεία: 

  

 

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

 

1.1 Αριθµός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ) 

1.1.α Ηµεροµηνία χορήγησης 
1.1.β Ηµεροµηνία λήξης 

14.326 

17-2-2009 

17-2-2012 

 

 

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εµπορικό όνοµα ALVERDE  

1.2.β Μορφή  ΣΥΜΠYΚΝΩΜΕΝΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ (SC) 

 

1.3 ∆ραστική ουσία 

α) Κοινή ονοµασία της δραστικής ουσίας κατά ISO Metaflumizone. 

 

 

 

 

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 
ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 

94,5% (β/β) min 

 

 

 

γ) Παρασκευαστής της δ.ο.: BASF SE, 

Crop Protection Division 

Γερµανία 

 

 

 

 

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 
επιχείρησης: 
BASF SE Γερµανία 

 

(η ∆/νση του εργοστασίου είναι εµπιστευτική 

πληροφορία και βρίσκονται στο Παράρτηµα Ι 
της παρούσας). 
 

 

 

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της  
δραστικής ουσίας: 

τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας 
Metaflumizone όπως προσδιορίζονται στο 

Τµήµα J-II της αίτησης µε ηµεροµηνία 29-9-

2008  (Αρ. Πρ. ΑΑκΤ 122609) και 
παραµένουν στα αρχεία της Αρµόδιας Αρχής 

 

 



  

 

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασµα  

   

α) Κάτοχος της έγκρισης1
: BASF Agro Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. 

Αιγιαλείας 48, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα 

Τηλ.: 210-6860100 

Fax: 210-6860200 

E-mail: maria.tsinou@basf.com 

 

   

β) Υπεύθυνος για την τελική 

συσκευασία και σήµανση (εφόσον είναι 
διαφορετικός από τον κάτοχο της 
έγκρισης) 

Ο κάτοχος της έγκρισης  

   

γ) Παρασκευαστής σκευάσµατος: BASF SE Γερµανία   

 

δ) Εργοστάσια παρασκευής του 

σκευάσµατος 
Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των 
επιχειρήσεων: 
1) BASF Agri-Production S.A.S, Γαλλία. 

2) Micro Flo, Η.Π.Α 

3) BASF Espaňola S.L.,Ισπανία 

 

(οι ∆/νσεις των εργοστασίων είναι 
εµπιστευτική πληροφορία και βρίσκονται στο 

Παράρτηµα Ι της παρούσας). 
 

 

   

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του 

σκευάσµατος 
Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των 
επιχειρήσεων: 
11) BASF Agri-Production S.A.S, Γαλλία. 

2) Micro Flo, Η.Π.Α 

3) BASF Espaňola S.L.,Ισπανία 

 

 

 

στ) Εγγυηµένη σύνθεση του 

σκευάσµατος: 
∆ραστική ουσία 24% (β/o) 

Βοηθητικές ουσίες 76.6% β/β 

Η πλήρης εγγυηµένη σύνθεση του 

σκευάσµατος  προσδιορίζεται στο Τµήµα J-

III της αίτησης µε ηµεροµηνία 29-9-2008  

(Αρ. Πρ. ΑΑκΤ 122609) και  παραµένει στα 

αρχεία της Αρµόδιας Αρχής 

 

 

 

                                                 
1
 Είναι ο αιτών και έχει έδρα σε κάποιο ΚΜ της ΕΕ.  



  

 

2 Συσκευασίαες 

2.2 Συσκευασίες: 11 (έντεκα) 

 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 Φιάλες 10κ.εκ., 25κ.εκ., 50κ.εκ., 

100κ.εκ., 125κ.εκ., 200κ.εκ., 

250κ.εκ., 500κ.εκ. 

HDPE 

2 ∆οχεία 1 κιλό, 5 κιλά, 10 κιλά HDPE 

 

 

 

 

 

 

3  Προορίζεται µόνο για επαγγελµατίες χρήστες. 

 

Οδηγίες χρήσης: 
 Τρόπος εφαρµογής: ψεκασµοί καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας.  

 

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: ∆ιαλύστε την απαραίτητη 

ποσότητα  του σκευάσµατος αµέσως στο νερό του βυτίου µε συνεχή 

ανάδευση..  

 

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος και της συσκευασίας : 

Προϊόν : Καύση σε εγκεκριµένη για το σκοπό αυτό µονάδα, η οποία 

διαθέτει κατάλληλο κλίβανο αποτέφρωσης. 

Συνιστώµενη θερµοκρασία αποτέφρωσης : 1100 
0 
C για 2 sec. 

 

Συσκευασίες : Οι άδειες συσκευασίες να ξεπλένονται 3 φορές και το 

νερό του ξεπλύµατος να προστίθεται στο ψεκαστικό διάλυµα. Το 

πλύσιµο υπό πίεση της άδειας συσκευασίας δίνει καλύτερα 

αποτελέσµατα. Οι συγκεκριµένες συσκευασίες να µην 
ξαναχρησιµοποιούνται και να απορρίπτονται  σύµφωνα µε τους 
εκάστοτε ισχύοντες κανονισµούς και την καλύτερη διαθέσιµη πρακτική.  

  

4  

 

Κατηγορία και 
τρόπος δράσης: 

Το Alverde είναι εντοµοκτόνο µε δραστική ουσίας  metaflumizone για 

την καταπολέµηση του δορυφόρου στην πατάτα και των λεπιδόπτερων 

στην τοµάτα και πιπεριά θερµοκηπίου. Το Alverde ενεργεί κυρίως δια 

της κατάποσης . Προκαλεί παράλυση του νευρικού συστήµατος µε 
αποτέλεσµα τα έντοµα να σταµατούν να τρέφονται λίγες ώρες µετά την 
εφαρµογή και να ακολουθεί ο θάνατος εντός 1-2 ηµερών. 
. 

 

 

 

 

 



  

 

5  5.1 Φάσµα δράσης 

∆όσεις σκευάσµατος 
 

Πεδίο 

Εφαρµογής 
Στόχος κ.εκ/ 

στρέµµα 

(max) 

κ.εκ/ 

100 

λίτρα 

ψεκ. 

Υγρού 

Όγκος 
ψεκ. 

υγρού 

λίτρα / 

στρέµ
µα 

Τρόπος και 
χρόνος 

εφαρµογής 

Μέγιστος 
αριθµός 

εφαρµογών 
ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο 

Πατάτα ∆ορυφόρος 
(Leptinotarsa 

decemlineate) 

25 25 100 Ψεκασµοί στην 
αρχή της 
προσβολής από 

προνύµφες στα 

πρώτα στάδια 

ανάπτυξης. Σε 
περίπτωση νέας 
προσβολής 
επαναληπτικοί 
ψεκασµοί (2 το 

µέγιστο). 

3 

Τοµάτα  

θερµοκηπίου 

Πράσινο 

σκουλήκι 
(Heliothis 

armigera)  

Πλούσια,( Plusia 

gama)., 

Σποντόπτερα 

(Spodoptera spp) 

 

 

100 100 100 Ψεκασµοί στην 
αρχή της 
προσβολής από 

προνύµφες στα 

πρώτα στάδια 

ανάπτυξης. Σε 
περίπτωση 

ισχυρής πίεσης 
από τα έντοµα  

επανάληψη µετά 

από 7-10 µέρες. 

2 

Πιπεριά 

θερµοκηπίου 

 Chrysodeixis 

chalcites, 

Πράσινο 

σκουλήκι 
(Heliothis 

armigera)  

Σποντόπτερα 

(Spodoptera spp 

 

100 100 100 Ψεκασµοί στην 
αρχή της 
προσβολής από 

προνύµφες στα 

πρώτα στάδια 

ανάπτυξης. Σε 
περίπτωση 

ισχυρής πίεσης 
από τα έντοµα  

επανάληψη µετά 

από 7-10 µέρες. 

2 



  

Πυραλίδα 

Ostinia nubilalis 

100 100 100 Να 

χρησιµοποιείται 
µε την 
ολοκλήρωση της 
ωοτοκίας και , 
πριν από την 
εκκόλαψη των 
αυγών. 

2 

Παρατηρήσεις: Στις εγκεκριµένες καλλιέργειες να χρησιµοποιείται ποσότητα νερού ίση µε 100 

   λίτρα / στρέµµα. Για µικρότερες ποσότητες σας συνιστούµε να τηρείτε τη δόση ανά 

   στρέµµα. Για µεγαλύτερες ποσότητες , τη δόση ανά εκατόλιτρο. 

 

 

7. Χρονικό διάστηµα ασφαλείας  

 µεταξύ εφαρµογής και:  

 - σποράς ή φύτευσης της προσ-  

 τατευόµενης καλλιέργειας   

 - σποράς ή φύτευσης των  

 καλλιεργειών που ακολουθούν   

 - της πρόσβασης του ανθρώπου   

 ή των ζώων στην καλλιέργεια   

 στην οποία έχει εφαρµοστεί το   

 σκεύασµα Συστήνεται η επανείσοδος στην ψεκασµένη 

περιοχή αφού έχει στεγνώσει το ψεκαστικό 

διάλυµα.   

Η περιοχή δεν θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί για 

βόσκηση ακόµη και σε περίπτωση αποτυχίας της 
καλλιέργειας.  
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Στοιχεία 

φυτοτοξικότητας, 
ευαισθησίας 
ποικιλιών και κάθε 
άλλης παρενέργειας 
στα φυτά ή τα 

προϊόντα τους. 

Για τις νέες ποικιλίες και κυρίως για τις εφαρµογές σε θερµοκήπιο , σας 
συνιστούµε να κάνετε δοκιµαστικά ψεκασµούς  σε µικρό αριθµό φυτών 
προτού προβείτε  σε εφαρµογή σε ολόκληρη την καλλιέργεια. 

6  

 

 

 

 

 

 

 

Ειδικές συνθήκες 
γεωργικές, 

φυτοϋγείας ή 

περιβαλλοντικές 
υπό τις οποίες το 

σκεύασµα µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί 
ή να αποκλειστεί 

∆ιαχείριση Ανθεκτικότητας : 

Προληπτικές επεµβάσεις στα πρώτα στάδια της προσβολής και σε  
εναλλαγή  µε εντοµοκτόνα  διαφορετικού τρόπου δράσης 
 

Μέγιστος αριθµός επεµβάσεων/καλλιεργητική περίοδο : 3 για την 
πατάτα και 2 για την τοµάτα και πιπεριά θερµοκηπίου 

 

        

 



  

 

9  Σήµανση 

σκευάσµατος: 
Xi Ερεθιστικό  
N: Επικίνδυνο για το περιβάλλον 

 

10  Φράσεις R R48/22 Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από 

παρατεταµένη έκθεση σε περίπτωση καταπόσεως 
R 36  Ερεθίζει τα µάτια. 

R 50/53 Tοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να 

προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείςεπιπτώσεις στο υδάτινο 

περιβάλλον 
 

11  Φράσεις S 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 
S 25 Αποφεύγετε την επαφή µε τα µάτια 

S60 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους 
ως επικίνδυνα απόβλητα. 

S61 Αποφύγετε τη ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε 
ειδικές οδηγίες /δελτίο δεδοµένων ασφαλείας. 
SP1 ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ ΤΟΥ. 

SPe3 Για να προστατεύσετε τους υδρόβιους οργανισµούς να αφήσετε  
µια αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 µέτρων µέχρι τα επιφανειακά ύδατα 

για την καλλιέργεια της πατάτας  
 

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 

περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης» 
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Πρώτες βοήθειες 
Αντίδοτο 

Γενικές πληροφορίες: Αποφύγετε επαφή µε το δέρµα , τα µάτια και τα 

ρούχα. Αφαιρέστε αµέσως τα ρούχα στα οποία έπεσε ψεκαστικό υγρό. 

Σε περίπτωση προβλήµατος: Ζητήστε ιατρική συµβουλή και δείξτε το 

δοχείο, την ετικέτα και/ή το φύλλο ορθού χειρισµού στον γιατρό. 

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 

Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα: Πλυθείτε αµέσως µε άφθονο νερό 

και σαπούνι. Εάν προκληθεί ερεθισµός ζητήστε ιατρική συµβουλή. 

Σε περίπτωση εισπνοής: Κρατείστε τον ασθενή ήρεµο και µεταφέρατέ 
τον στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συµβουλή. 

Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια: Πλύνετε τα αµέσως µε άφθονο νερό, 

κρατώντας ανοιχτά τα βλέφαρα. Συµβουλευθείτε οφθαλµίατρο.  

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε αµέσως το στόµα και µετά πιείτε 
άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συµβουλή. Μην προκαλείτε εµετό αν 
δεν συµβουλευτείτε γιατρό. Μην προκαλείτε εµετό ή µην δίνετε τίποτα 

από στόµατος σε άτοµο που δεν έχει τις αισθήσεις του, ή έχει σπασµούς  
 

ΑΝΤΙ∆ΟΤΟ: ∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. 

ΓΙΑΤΡΟΙ: Ακολουθείστε θεραπεία συµπτωµατική. 

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.77 



  

 

 

13 Προστασία των καταναλωτών  

   

13.1 Μέγιστα Όρια  

Υπολειµµάτων 
(MRLs)

2
 

Φυτικά προϊόντα Προσωρινά 

σε mg/kg  
 

 Έχουν οριστεί κοινοτικά MRL´s µε 
τον κανονισµό 396/2005. 

  

 

13.2 Τελευταία επέµβαση 

πριν τη συγκοµιδή ή 

πριν τη διάθεση στην 
αγορά όταν πρόκειται 
για µετασυλλεκτικές 
χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα Ηµέρες 

 

 Πατάτα 14  

 Τοµάτα (Θερµ.) 3  

 Πιπεριά (Θερµ.) 3  

 

14  

 

 

 

 

Συνθήκες 
αποθήκευσης, 
χρονική 

σταθερότητα του 

σκευάσµατος3
. 

Αποθηκευµένο στην αρχική κλειστή συσκευασία, σε δροσερό, καλά 

αεριζόµενο χώρο, µακριά από θερµότητα, υγρασία, άµεσο ηλιακό φως 
και σε θερµοκρασία µικρότερη των 40

0 
C, παραµένει σταθερό για 2 

χρόνια. 

 

15  Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης 

Η παρούσα έγκριση µπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγµή εάν οι όροι για την απόκτηση 

της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή 

παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή. 

 

 

                                                 
2
 Ορίζονται µόνο στις περιπτώσεις που δεν υφίστανται εθνικά ή κοινοτικά ΜRLs ή τα υφιστάµενα δεν ικανοποιούν την 

εγκρινόµενη Ορθή Γεωργική Πρακτική. Στις περιπτώσεις που έχουν οριστεί κοινοτικά MRLs αναγράφεται η φράση: 

«Έχουν οριστεί κοινοτικά MRLs». 
3
 Η ηµεροµηνία λήξης θα αναγράφεται στην ετικέτα εάν είναι µικρότερη των δύο (2) ετών 



  

 

Β Γενικές υποχρεώσεις    

 1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωµένος σε οποιαδήποτε χρονική 

στιγµή να ενηµερώσει την Αρµόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσµενείς 

επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του 

από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη µιας τέτοιας πληροφορίας 

αποτελεί αδίκηµα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η 

έγκριση. 

2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενηµερωµένους τους 
φακέλους του σκευάσµατος που τηρούνται στην Αρµόδια Αρχή µε βάση τα 

νεότερα επιστηµονικά δεδοµένα για οποιαδήποτε µελλοντική επανεξέταση. 

3. Η ετικέτα του σκευάσµατος θα είναι σύµφωνη µε το άρθρο 16 του Π∆ 115/1997 

και την παρούσα απόφαση. 

4. Η διαφήµιση του σκευάσµατος επιτρέπεται µόνο εφ’ όσον είναι σύµφωνη µε 
τους όρους της έγκρισης του σκευάσµατος και την ισχύουσα νοµοθεσία. 

5. Για κάθε εγκεκριµένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρµόδια Αρχή τελική 

ετικέτα πριν το προϊόν µε την συγκεκριµένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά. 

 

 

 

 

 

     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

 

      Κ. ΣΚΙΑ∆ΑΣ 

 

    

 

 

 

 



  

∆ – 7 (GAP) 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
Γεωργικό (ά) Φάρµακο (ά)  (κοινή ονοµασία) metaflumizone Σελίδες : 2 

EEC No (α)  Χώρα  : ΕΛΛΑ∆Α 

Εµπορικό (ά)  όνοµα (τα) ALVERDE 24 SC   

Κύρια χρήση π.χ. εντοµοκτόνο, µυκητοκτόνο  Εντοµοκτόνο   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Καλλιέργεια 

Και/ή 

Συνθήκες 
χρήσης 

Κράτος 
Μέλος 
ή 

χώρα 

Εµπορικ
ό 

όνοµα 

του 

σκευάσµ
α-τος  

(Α) 

(Θ) 

ή 

(Κ) 

 

Εχθρός, οµάδα 

εχθρών ή 

ασθενειών ή 

ζιζανίων που 

ελέγχονται 

Σκεύασµα 

 

Εφαρµογή 

 

∆οσολογία ανά επέµβση 

 

Τελευταί
α 

Επέµβασ
η πριν 

τη 

συγκοµιδ
ή 

(ηµέρες) 

Παρατηρή
σεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(α) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

(β) 

 

 

 

 

 

 

(γ) 

Μορφ
ή 

 

 

 

 

 

(δ-στ) 
 

Περι
εκ 

σε 
δ.ο. 

 

 

 

 

(θ) 

Μέθοδος/ 
τρόπος 

 

 

 

 

   (στ-η) 

Στάδιο 

Ανάπτ
υ-ξης 
και 
εποχή 

 

 

      (ι) 

Αριθµ
ός 
Εφαρµ
ογών 

Ελάχ. 
Μεγ. 
 

      

 

        

(κ) 

χρονικό 

µεσοδιάσ
τηµα 

µεταξύ 

των 

εφαρµογ
ών 

 (ελάχ.) 

γρ δ.ο. /  

εκατόλιτρο 

ελάχ.  µεγ. 

λίτρα 

ψεκαστ. 
υγρού / 

εκτάριο 

ελαχ. µεγ. 

Γρ. δ.ο. 

/εκτάριο 

ελάχ.  
µεγ. 

 

 

 

 

 

 

(λ) 

 

 

 

 

 

 

             (µ) 

ΠΑΤΑΤΑ ΕΛΛΑΣ Alverde Α ∆ορυφόρος 

(Leptinotarsa 

decemlineate) 

SC 240 

g/L 

Ψεκασµοί 
καλύψεως 
φυλλώµατος 

Μέχρι 
το 

όριο 

συγκο
µιδής 

1-3 7-10 6 1000 60 14 - 

ΤΟΜΑΤΑ ΕΛΛΑΣ Alverde Θ Lepidopterous 

caterpillars 

SC 240 

g/L 

Ψεκασµοί 
καλύψεως 
φυλλώµατος 

Μέχρι 
το 

όριο 

συγκο
µιδής 

1-2 7-10 24 1000 240 3 - 

ΠΙΠΕΡΙΑ ΕΛΛΑΣ Alverde Θ Lepidopterous 

caterpillars 

SC 240 

g/L 

Ψεκασµοί 
καλύψεως 
φυλλώµατος 

Μέχρι 
το 

όριο 

1-2 7-10 24 1000 240 3 - 



  

συγκο
µιδής 

 

 

Παρατηρήσεις:(α)   Για τις καλλιέργειες, η ταξινόµηση της ΕΕ και του Codex (και τα δύο)   (η)   Τρόπος. Π.χ. σε όλη την επιφάνεια, από αέρος, στις γραµµές, ατοµικά φυτά 

θα πρέπει να χρησιµοποιούνται.  Οπου βρίσκει εφαρµογή, οι συνθήκες  – ο τύπος του ψεκαστικού µηχανήµατος θα πρέπει να προσδιορίζεται. 
χρήσης θα πρέπει να περιγράφονται (π.χ. καπνισµός των κατασκευών).   (θ)   g/kg ή g/lt. 

 (β)   Ανοιχτού αγρού (Α), εφαρµογές σε θερµοκήπια (Θ), ή σε κλειστούς χώρους (Κ).  (ι)    Στάδιο ανάπτυξης κατά την τελευταία εφαρµογή (BBCH Monograph, Growth Stages of Plants, 1997,  

                  Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), περιλαµβάνοντας όπου βρίσκει εφαρµογή, πληροφορίες σχετικά µε  
         την εποχή κατά τον χρόνο εφαρµογής 

(γ)   πχ. Μασητικά και µυζητικά έντοµα, έτοµα εδάφους, έντοµα φυλλώµατος, ζιζάνια   (κ)   Ο ελάχιστος και ο µέγιστος δυνατόν αριθµός εφαρµογών υπό πρακτικές συνθήκες 
                (λ)   Ελάχιστο χρονικό µεσοδιάστηµα πριν τη συγκοµιδή 

(δ)   πχ. Βρέξιµη σκόνη (WP), γαλακτοποιήσιµο συµπήκνωµα (EC)   (µ)   Οι παρατηρήσεις µπορεί να περιλαµβάνουν: οικονοµική σηµασία / περιορισµόυς στη χρήση 

 (ε)   GCPF Κώδικες – GIFAP Technical Monograph No 2, 1989. 

(στ)  Όλες οι χρησιµοποιούµενες συντοµογραφίες θα πρέπει να εξηγούνται. 
(ζ)   Μέθοδος πχ. Ψεκασµός υψηλού όγκου, σκονισµός.  
 

 


