
  1 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Αθήνα                  3-2  -2010 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  Αριθ. πρωτ.:180925 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ   

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ   

   

Ταχ . ∆/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς

: 

1 Σπύρος Νικολίτσας ΑΕ  

Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ   Ψυγεία Συσκευστήρια 

TELEFAX: 210 92 12 090   2o χλµ. Αγιάς Αγιόκαµπου 

    Αγιά Λάρισας Τ.Κ. 40003  

     

Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου  2 Αγροτικός Συνεταιρισµός  
Τηλέφωνο: 210 92 87 161   Τυρνάβου 

e-mail: syg036@minagric.gr   TIRNAVOS FRUIT  

    1
ο
 χλµ. Τυρνάβου –Λάρισας  

Πάροδος Περαχώρας 

Τ.Κ. 40100 ΤΥΡΝΑΒΟΣ 

ΛΑΡΙΣΑ 

ΘΕΜΑ: 

 

  (µε απόδειξη) 

 Κοιν.

: 

1. Γραφείο  Υπουργού  

κας Α. Μπατζελή 

  2. Γραφείο Υφυπουργού  

   κ. Μ. Καρχιµάκη  

   3. Νοµαρχ. Αυτοδιοικήσεις 

   ∆/νσεις Γεωργίας (µε e-mail) 

   Έδρες τους 

  4. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό 

   Ινστιτούτο 

 

“ Χορήγηση κατ’ εξαίρεση  έγκρισης 

διάθεσης  στην αγορά για  

 120 ηµέρες στο φυτοπροστατευτικό 

προϊόν ( µυκητοκτόνο) 

 XEDAZOLE 30 CREAM ” 

 

  Τµήµα Ελέγχου Γεωργικών 

    Φαρµάκων 

    Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά 

   5. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. 

    Έδρες τους 

   6. ΕΣΥΦ 

    Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα 

   7. Εσωτερική διανοµή: 

-Τµήµατα Β΄, Γ΄ & Ε΄ της 

    ∆/νσής µας 

-Γραµµατεία της ∆/νσής µας 

   8. Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων 

    ∆ιδότου 26, Αθήνα 
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AΠΟΦΑΣΗ 

H 

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. 4 αυτής. 

2. Την αιτιολόγηση του γεγονότος που επιβάλει την κατ’ εξαίρεση έγκριση διάθεσης στην αγορά 

του σκευάσµατος  ( µυκητοκτόνο) XEDAZOLE 30 CREAM για χρήση του µετασυλλεκτικά  

για την πρόληψη της σήψης των µηλοειδών  

3. Τη γνωµοδότηση για το εκτός ηµηρεσίας διατάξεως θέµα «Χορήγηση κατ’ εξαίρεση έγκρισης 

διάθεσης στην αγορά  120 ηµερών στο µυκητοκτόνο  XEDAZONE 30 creme (µε δ.ο. 

thiabendazole)»της…14
ης

/4-12-2009  Συνεδρίασης του  Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ. 

4. Τις διατάξεις του Π.∆. 187/7.10.2009 (ΦΕΚ 214/Α΄/7-10-09) «∆ιορισµός Υπουργών και 

Υφυπουργών». 

5. Τη µε αριθµό 316049/24.11.2009 (ΦΕΚ 2401/B΄/1.12.2009) απόφαση του Πρωθυπουργού και 

της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για «ανάθεση αρµοδιοτήτων στον 

Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μιχαήλ Καρχιµάκη» 

6. Την  από 21-7-2009 αίτηση της εταιρείας Σπύρος Νικολίτσας ΑΕ ψυγεία –συσκευαστήρια και 

του Α.Σ. Tirnavos Fruit.  

 

 



  3 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

 Σε εφαρµογή του άρθρο 8 παρ. 4 του Π.∆. 115/97 χορηγούµε στην εταιρεία Σπύρος 

Νικολίτσας ΑΕ ψυγεία –συσκευαστήρια και στον Α.Σ. Tirnavos Fruit, κατ’ εξαίρεση έγκριση 

διάθεσης στην αγορά  για 120 ηµέρες του φυτοπροστατευτικού προϊόντος XEDAZOLE 30 

CREAM (µε δ.ο.Thiabendazole), της εταιρείας XEDA INTERNATIONAL SA Γαλλίας µε τα 

παρακάτω στοιχεία: 

 

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

 

 

1.1 Αριθµός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ) 

1.1.α Ηµεροµηνία χορήγησης 

1.1.β Ηµεροµηνία λήξης 

60.263 

3-2-2010 

3-6-2010 

 

 

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εµπορικό όνοµα XEDAZOLE 30 CREAM 

1.2.β Μορφή
1
:   Πυκνό εναιώρηµα (SC)   

 

1.3 ∆ραστική ουσία  

α) Κοινή ονοµασία της δραστικής ουσίας κατά ISO THIABENDAZOLE 

(οµάδα βενζιµιδαζολικά) 

 

 

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 

ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 

98,5%  β/β min 

 

 

 

γ) Παρασκευαστής της δ.ο.: SYGENTA SA  

 

 

 

 

 

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 

επιχείρησης SYGENTA SA  

: 

 

 

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της  

δραστικής ουσίας: 

τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας 

148-79-8 όπως προσδιορίζονται στο Τµήµα 1 

& 2 της αίτησης µε ηµεροµηνία 27/08/2009 

(Αρ. Πρ. ΥΓ 131859) ή όπως αυτές έχουν 

µεταγενέστερα τροποποιηθεί µετά από 

σύµφωνη γνώµη της Αρµόδιας Αρχής και 

παραµένουν στα αρχεία της Αρµόδιας Αρχής 

 

 

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασµα  

                                                 
1
 Κατά GIFAP π.χ. υδατοδιαλυτή σκόνη, (SP), υγρό γαλακτωµατοποιήσιµο (EC) κ.λ.π. 
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α) Κάτοχος της έγκρισης
2
: XEDA INTERNATIONAL SA 

ZONE ARTISALANE 

ST.ANDIOL - FRANCE 

Τ.Κ.: 13670 

Τηλ.:(33) 4 90 90 23 23 

Fax:  (33) 4 90 90 23 20 

 

   

β) Υπεύθυνος για την τελική 

συσκευασία και σήµανση (εφόσον είναι 

διαφορετικός από τον κάτοχο της 

έγκρισης) 

XEDA INTERNATIONAL SA 

ZONE ARTISALANE 

ST.ANDIOL - FRANCE 

Τ.Κ.: 13670 

Τηλ.:(33) 4 90 90 23 23 

Fax:  (33) 4 90 90 23 20 

E-mail 

 

   

γ) Παρασκευαστής σκευάσµατος: XEDA INTERNATIONAL SA 

ZONE ARTISALANE 

ST.ANDIOL - FRANCE 

Τ.Κ.: 13670 

Τηλ.:(33) 4 90 90 23 23 

Fax:  (33) 4 90 90 23 20 

 

 

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του 

σκευάσµατος 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 

επιχείρησης: 

XEDA INTERNATIONAL SA 

ZONE ARTISALANE 

ST.ANDIOL – FRANCE 

 

   

∆) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του 

σκευάσµατος 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των 

επιχειρήσεων: 

XEDA INTERNATIONAL SA 

ZONE ARTISALANE 

ST.ANDIOL – FRANCE 

 

 

στ) Εγγυηµένη σύνθεση του 

σκευάσµατος: 

∆ραστική ουσία Thiabendazole 30% /β/β  

Βοηθητικές ουσίες  70% β/β 

Η πλήρης εγγυηµένη σύνθεση του 

σκευάσµατος  προσδιορίζεται στο έγγραφο  

µε ηµεροµηνία 4/11/2009 (Αρ. Πρ. ΥΑΑκΤ 

133811) και παραµένει στα αρχεία της 

Αρµόδιας Αρχής 

 

 

 

 

 

2 
Συσκευασία(ες) 

                                                 
2
 Είναι ο αιτών και έχει έδρα σε κάποιο ΚΜ της ΕΕ.  
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2.2 Συσκευασία(ες): 

 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 ∆οχείο / Φιάλη 1 λίτρου XEDAZOLE 30 CREAM 

2 ∆οχείο / Φιάλη 5 λίτρων XEDAZOLE 30 CREAM 

 

3  Προορίζεται µόνο για επαγγελµατίες χρήστες. 

 

Οδηγίες χρήσης: 

  

Τρόπος εφαρµογής: Καταιονισµός των φρούτων µε κατάλληλο 

διάλυµα εντός παλετοδροµίου που διαθέτει σύστηµα συλλογής και 

ανακυκλοφορίας του διαλύµατος Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

το εναποµείναν διάλυµα θα συσσωρεύετε στο δοχείο του 

παλετοδροµίου.  

. 

Τρόπος παρασκευής υγρού «καταιονισµού»:  
∆ιαλύστε  το XEDAZOLE 30 CREAM µέσα στο νερό καταιονισµού.  

 Ανακατέψτε το προϊόν µε το νερό στη δεξαµενή ή στον κάδο.  

 Για να διασφαλίσετε την οµοιογένεια του διαλύµατος ενεργοποιήσετε 

τις αντλίες ανάδευσης πριν από την έναρξη της εφαρµογής. Το  φρούτο 

πρέπει να έρχεται σε επαφή µε το διάλυµα για 30 sec έως 1 min 

Η δοσολογία εφαρµογής είναι 200g/100L νερού 

Το προϊόν µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο του, µαζί µε άλλα 

µυκητοκτόνα της XEDA ή σε συνδυασµό µε άλλα σκευάσµατα κατά 

του «καφεδιάσµατος» που έχουν σαν βάση την αιθοξυκίνη και τη 

διφυνιλαµίνη. Σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να εφαρµόζεται το 

συντοµότερο µετά τη συγκοµιδή.  

 

- Μαζί µε Προϊόντα κατά του «καφεδιάσµατος»:  

Ακολουθήστε τις οδηγίες των προϊόντων για την καταπολέµηση του 

«καφεδιάσµατος».  

 

Συνδυαστικότητα : Το προιόν XEDAZOLE 30 CREAM συνδυάζεται 

µε το XEDAQUINE  

 

. 

  Καθαρισµός δεξαµενής Καθαρίστε τον κάδο ή τη δεξαµενή µετά την 

εµβάπτιση, για την εξάλειψη όλων των ιζηµάτων.  

 

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος και της συσκευασίας:  

Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυµα (τα νερά του 

ξεπλύµατος τα ρίχνουµε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού 

καταστραφούν προηγουµένως µε τρύπηµα, για την διασφάλιση της µη 

περαιτέρω χρήσης,   εναποτίθενται στα σηµεία συλλογής για ανάκτηση 

ενέργειας. 
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4  

 

 

 

 

 

Κατηγορία και 

τρόπος δράσης: 

  Το XEDAZOLE 30 CREAM µε δραστική ουσία  thiabendazole είναι 

µυκητοκτόνο που εφαρµόζεται    µετασυλλεκτικά  για την πρόληψη της 

σήψης των µηλοειδών κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης – 

συντήρησης, στοχεύοντας ιδιαίτερα σε αυτή που προκαλείται από τους 

µύκητες Gloeosporium spp και Penicillium spp, σε µήλα και αχλάδια  

∆ρα ως αναστολέας της µίττωσης  

5  5.1 Φάσµα δράσης 

∆όσεις σκευάσµατος 

 

Πεδίο 

Εφαρµογής 
Στόχος 

γρ/ 

στ

ρέ

µµ

α 

(m

ax) 

γρ/ 100 λίτρα 

ψεκ. Υγρού 

Όγκο

ς 

ψεκ. 

υγρο

ύ 

λιτρα 

/ 

στρέ

µµα 

Τρόπος και 

χρόνος 

εφαρµογής 

Μέγιστος 

αριθµός 

εφαρµογών 

ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο 

Αχλάδια 
Gloeosporium spp   

Penicillium spp,  

 200 γρ / 100 

λίτρα διαλύµατος  

 Καταιονισµ

ός των 

φρούτων 

µετά τη 

συγκοµιδή 

Μία (1) 

Μήλα 
Gloeosporium spp   

Penicillium spp,  

 200 γρ / 100 

λίτρα διαλύµατος 

 Καταιονισµ

ός των 

φρούτων 

µετά τη 

συγκοµιδή 

Μία (1) 
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Ειδικές συνθήκες 

γεωργικές, 

φυτοϋγείας ή 

περιβαντολλογικές 

υπό τις οποίες το 

σκεύασµα µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί 

ή να αποκλειστεί 

 

 

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   
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 Σκεύασµα   
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Στοιχεία 

φυτοτοξικότητας, 

ευαισθησίας 

ποικιλιών και κάθε 

άλλης παρενέργειας 

στα φυτά ή τα 

προϊόντα τους. 

 

 

9  Σήµανση 

σκευάσµατος: 

Ν – Επικίνδυνο για το περιβάλλον. 

 

10  Φράσεις R R51/53   Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί  

                                     να προκαλέσει µακροπρόθεσµα αρνητικές 

                                     επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.  

 

   

 

11  Φράσεις S S 1/2  - Φυλάξτε το κλειδωµένο, µακριά από παιδιά. 

S 13 - Φυλάξτε το µακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές. 

S 20/21 - Μην τρώτε, µην πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιµοποιείτε. 

S37  Να φοράτε κατάλληλα προστατευτικά γάντια 

S 60 – Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά την διάθεση 

τους ως επικίνδυνα απόβλητα. 

S 61 – Αποφύγετε τη ελευθέρωση του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε 

ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδοµένων ασφαλείας. 

SP1 – Μη ρυπαίνετε τα νερά µε το σκεύασµα ή τη συσκευασία του. 

 

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 

περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης. 
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Πρώτες βοήθειες - 

Αντίδοτο 

Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα: Ξεπλύνετε αµέσως µε άφθονο νερό.  

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

και ζητήσετειατρική συµβουλή. 

Σε περίπτωση κατάποσης: ∆ώστε 1 ή 2 ποτήρια νερό, προσθέτοντας 

ενδεχοµένως ενεργό άνθρακα. Ζητήσετε ιατρική συµβουλή και δείξτε 

την ετικέτα του σκευάσµατος 
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13 
Προστασία των καταναλωτών 

 

   

13.1 Μέγιστα Όρια  

Υπολειµµάτων 

(MRLs) 

Φυτικά προϊόντα Προσωρινά 

σε mg/kg  
 

Thiabendazole Έχουν οριστεί προσωρινά 

Ευρωπαϊκά MRLs 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 

 

 Αχλάδια 90  

 Μήλα 90  

 

14  

 

 

 

 

Συνθήκες 

αποθήκευσης, 

χρονική 

σταθερότητα του 

σκευάσµατος
3
. 

Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σε θερµοκρασίες µεταξύ 1 και 40
o
C. 

Η διάρκεια αποθήκευσης του προϊόντος σε σφραγισµένο δοχείο και 

εφόσον τηρούνται τα συνιστώµενα για τη φύλαξή του, µπορεί να είναι 

έως 5 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. 

 

 

                                                 
3
 Η ηµεροµηνία λήξης θα αναγράφεται στην ετικέτα εάν είναι µικρότερη των δύο (2) ετών 
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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. Η παρούσα χορηγείται µετά από αίτηση της εταιρείας Σπύρος Νικολίτσας 

ΑΕ ψυγεία –συσκευαστήρια και του Α.Σ. Tirnavos Fruit . µε την 

προϋπόθεση ότι θα διασφαλιστεί η διεργασία µε την ανάθεση διαχείρισης 

των αποβλήτων σε φορέα που έχει την κατά νόµο άδεια. Η συµφωνία αυτή 

θα κατατεθεί στη ∆/νση Γεωργίας Λάρισας και στο τέλος της περιόδου θα 

υποβληθούν τα παραστατικά διαχείρισης στη ∆/νση Γεωργίας Λάρισας, 

κοινοποιώντας και στο Υπουργείο στην Υπηρεσία µας την ολοκλήρωση του 

έργου. 

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

και την παρούσα απόφαση. 

 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

 

 

 

 

                 Μ. ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ 
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∆ – 7 (GAP) 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Κοινή ονοµασία ή κατά EEC, CIPAC    : Thiabendazole,  Σελίδες :1 

Εµπορικό (ά)  όνοµα (τα)    : XEDAZOLE 30 CREAM Χώρα  : ΕΛΛΑ∆Α 

Κύρια χρήση π.χ. εντοµοκτόνο, 

µυκητοκτόνο  

: ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ   

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Καλλιέργεια 

Και/ή 

Συνθήκες 
χρήσης 

Κράτος 

Μέλος 

ή 

χώρα 

Εµπορικό 

όνοµα του 

σκευάσµατος 

(Α) 

(Θ) 

ή 

(Κ) 

 

Εχθρός, οµάδα 

εχθρών ή 

ασθενειών ή 

ζιζανίων που 

ελέγχονται 

Σκεύασµα 

 

Εφαρµογή 

 

∆οσολογία ανά επέµβαση 

 

Τελευταία 

Επέµβαση 

πριν 
τη 

συγκοµιδή 

(ηµέρες) 

Παρατηρήσεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(α) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

(β) 

 

 

 

 

 

 

(γ) 

Μορφή 

 

 

 

 

 

(δ-στ) 
 

Περιεκ 

σε δ.ο. 

 

 

 

(θ) 

Μέθοδος/ 
τρόπος 

 

 

 

 

(στ-η) 

Στάδιο 

Ανάπτυξης 

και εποχή 

 

 

 

(ι) 

Αριθµός 
Εφαρµογών 

Ελάχ. Μεγ. 

 

(κ) 

χρονικό 

µεσοδιάστη

µα 

µεταξύ των 
εφαρµογών 

(ελάχ.) 

γρ δ.ο. /  

εκατόλιτρο 

ελάχ.  µεγ. 

λίτρα ψεκαστ. 
υγρού / 

εκτάριο 

ελαχ. µεγ. 

Γρ. δ.ο. 

/εκτάριο 

ελάχ.  µεγ. 

 

 

 

 

 

 

(λ) 

 

 

 

 

 

 

             (µ) 

Αχλάδια   ΓΑΛΛΙΑ XEDAZOLE 30 

CREAM 

K Gloeosporium spp   

Penicillium spp, 

SC 300 γρ / 

L 

Καταιονισµ

ός καρπών 

Μετασυλλε

κτικά, πριν 
την  

αποθήκευση 

1 - 60 γρ. δ.ο / 

100 λίτρα 

νερού 

   ∆ιάστηµα που 

µεσολαβεί 
µέχρι τη 

κατανάλωση: 

90 ηµέρες 

Μήλα  ΓΑΛΛΙΑ XEDAZOLE 30 

CREAM 

K Gloeosporium spp   

Penicillium spp, 

SC 300 γρ 

δ.ο./ L 

Καταιονισµ
ός καρπών 

Μετασυλλε
κτικά, πριν 

την  

αποθήκευση 

1 - 60 γρ. δ.ο / 

100 λίτρα 

νερού 

   ∆ιάστηµα που 

µεσολαβεί 

µέχρι τη 

κατανάλωση: 

90 ηµέρες 

                

Παρατηρήσεις: (α) Για τις καλλιέργειες, η ταξινόµηση της ΕΕ και του Codex (και τα δύο)   (η)   Τρόπος. Πχ σ΄ 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 

   (γ)   πχ. Μασητικά και µυζητικά έντοµα, έντοµα εδάφους, έντοµα φυλλώµατος, ζιζάνια   Stages of Plants, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), περιλαµβάνοντας όπου 
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(δ)   πχ. Βρέξιµη σκόνη (WP), γαλακτοποιήσιµο συµπύκνωµα (EC)    βρίσκει εφαρµογή, πληροφορίες σχετικά µε την εποχή κατά τον χρόνο εφαρµογής 
(ε)   GCPF Κώδικες – GIFAP Technical Monograph No 2, 1989.    (κ)   Ο ελάχιστος και ο µέγιστος δυνατόν αριθµός εφαρµογών υπό πρακτικές συνθήκες 

(στ)  όλες οι χρησιµοποιούµενες συντοµογραφίες θα πρέπει να εξηγούνται   (λ)   Ελάχιστο χρονικό µεσοδιάστηµα πριν τη συγκοµιδή 

(ζ)   Μέθοδος πχ. Ψεκασµός υψηλού όγκου, σκονισµός.     (µ)   Οι παρατηρήσεις µπορεί να περιλαµβάνουν: οικονοµική σηµασία / περιορισµούς στη χρήση 

 


