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τροποποιείται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 

NEXTER 10 SC με τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

Α) Γενικά στοιχεία άδειας 

 

1. Αριθμός Άδειας: 

 

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας:  

 

Ημερομηνία λήξης άδειας:  

 

2. Κάτοχος της άδειας:  

 

 

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:   

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον  

κάτοχο άδειας)  

 

4. Διανομέας / Διανομείς:  
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Premier Shukuroglou Cyprus Ltd 
 

Την αίτηση με αρ. 4269 (Έντυπο 01), για χορήγηση άδειας φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος,  
 

την επιστολή του αιτητή για χορήγηση της άδειας με βάση την αμοιβαία αναγνώριση της 
αξιολόγησης που διενεργήθηκε για χορήγηση της άδειας του ίδιου σκευάσματος στην 
Ιταλία και Ελλάδα και  
  

την αίτηση με αρ. 116 (Έντυπο 10), για τροποποίηση της άδειας του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος και την επιστολή του αιτητή για τροποποίηση της άδειας ως προς το φάσμα 
δράσης (προσθήκη καλλιέργειας πιπεριάς θερμοκηπίου και εσπεριδοειδών) και ως 
προς τη σήμανση του σκευάσματος, με βάση την άδεια του ίδιου σκευάσματος στην 
Ελλάδα 
 
 
 
 
 
 



Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος 

 

1. Εμπορικό Όνομα:            

 

2. Μορφή:  

 

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:   

 

 

4. Παρασκευαστής σκευάσματος:  

 

 

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:  

 

 

 

 

 

 

 

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:  

 

 

 

 

 

 

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά: 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 Φιάλη / Δοχείο 100 κ.εκ έως 10 λίτρων HDPE 

  

Γ) Δραστική ουσία  

          

1. Κοινή Ονομασία:   

 

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:  

 

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:  

 

 

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:  

NEXTER 10 SC 

Πυκνό εναιώρημα (SC) 

pyridaben: 10 % (β/o) 
Βοηθητικές ουσίες: 90,11% β/β 

Nissan Chemical Europe S.A.S 

1.Schirm GmbH Lübeck, Γερμανία 
2.Arysta LifeScience Europe Africa Middle-East, Γαλλία 
3.Schirm AG Lùbeck, Γερμανία 
4.Schirm GmbH Schonebeck (Elbe), Γερμανία 
5.Schirm GmbH, Baar-Ebenhausen, Γερμανία 
6.Imperiai Chemical Logistics GmbH, Γερμανία 
7.SBM Formulation, Γαλλία 

1. Schirm GmbH Lübeck, Γερμανία 
2. Arysta LifeScience Europe Africa Middle-
East, Γαλλία 
3. Schirm AG Lùbeck, Γερμανία 
4. Schirm GmbH Schonebeck (Elbe), Γερμανία 
5. Schirm GmbH, Baar-Ebenhausen, Γερμανία 
6. Imperiai Chemical Logistics GmbH, Γερμανία 
7. SBM Formulation, Γαλλία 
8. ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε 
 

pyridaben 

98% (β/β) min 

Nissan Chemical Corporation 

Nissan Chemical Corporation 



Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος 

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:  

 

 

 

 

2. Προορίζεται για:  επαγγελματίες χρήστες 

 ερασιτέχνες χρήστες 

 

3. Τρόπος Εφαρμογής:  

 

 

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:  

 

 

 

 

 

√ 

 

Εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο επαφής για την καταπολέμηση κινητών μορφών ακάρεων και του 
αλευρώδους σε καλλιέργειες θερμοκηπίου. Έχειταχεία δράση (knockdown) και μακρά 
υπολειμματική διάρκεια 

Ψεκασμός καλύψεως με καλή διαβροχή των φυτών 

Ανακινείστε καλά την φιάλη πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με 
νερό κατά το 1/3. Προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα του σκευάσματος στο ψεκαστικό 
δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. 
 
Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αμέσως μετά τον ψεκασμό αδειάστε τελείως το 
ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε 
το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού τρεις (3) φορές με καθαρό νερό. 



 

 

5. Φάσμα Δράσης 

Πεδίο Εφαρμογής Στόχος  

Δόσεις 

Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής 
Μέγιστος αρ. 
εφαρμογών / 

καλλιεργ. περίοδο 

Κ.εκ./ 100 
λίτρα ψεκ. 

Υγρού 

Όγκος ψεκ. 
υγρού 

(λίτρα / δεκ.) 

κ.εκ 
σκ./δεκ. 
μέγιστη 

Εσπεριδοειδή 
Πορτοκαλιά  

Γκρέιπ φρούτ   
 Λεμονιά  

 Μανταρινιά  
 Φράπα  

Λιμμετία  (Πράσινo λεμόνι)  
Κιτριά  

Νερατζιά 

Κόκκινος τετράνυχος 
(Panonychus ulmi) 

 
150 – 200  150 – 200  300 

Ψεκασμός καλύψεως με την εμφάνιση 
της προσβολής, από το τέλος της 

άνθησης μέχρι το στάδιο της 
ωρίμασης για συγκομιδή  

BBCH 69 – 83 

1 

Τομάτα  
Μελιτζάνα 
Πιπεριά 

(Θερμοκηπίου) 
Τετράνυχοι 

(Tetranychus sp) 
Κόκκινος τετράνυχος 

(Panonychus ulmi) 
Αλευρώδεις  

(Trialeurodes vaporariorum,  
Bemisia tabaci) 

100 – 140 140 – 200  

200 

Ψεκασμός με την εμφάνιση της 
προσβολής, από την εμφάνιση της 

πρώτης ταξιανθίας/άνθους μέχρι την 
πλήρη ωρίμαση 

BBCH 51-89 

1 

Αγγούρι 
Αγγουράκι για τουρσί 

Κολοκυθάκι 
(Θερμοκηπίου) 

100 – 140 140 – 200  

Ψεκασμός με την εμφάνιση της 
προσβολής, από την εμφάνιση του 
πρώτου άνθους μέχρι την πλήρη 

ωρίμαση 
BBCH 51-89 

Καλλωπιστικά 
Θερμοκηπίου 

(Ανθοκομικά φυτά, 
φυτώρια δέντρων και 

θάμνων 

50 – 140 140 
Ψεκασμός με την εμφάνιση της 

προσβολής  

Παρατηρήσεις:  
1.Στα λαχανικά, η μέγιστη δόση/100 λίτρα νερό θα πρέπει να συνδυαστεί με το μικρό όγκο ψεκαστικού υγρού ώστε να μην ξεπεραστεί η μέγιστη δόση /δεκάριο. 
2.Συνίσταται μια εφαρμογή ανά έτος, με καλή διαβροχή των φυτών, με την εμφάνιση των κινητών μορφών ακάρεων (προνύμφες και ακμαία).  
3.Μην εφαρμόζετε το προϊόν κατά την άνθηση. 



 

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για 

μετασυλλεκτικές χρήσεις: 

Καλλιέργειες Χρόνος Ασφάλειας 

Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Αγγούρι, Αγγουράκι για 
τουρσί, Κολοκυθάκι  

3 ημέρες 

Καλλωπιστικά Θερμοκηπίου Μη Εφαρμόσιμο 

Εσπεριδοειδή 14 ημέρες  

 

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το 

φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και - 

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:  

 

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:  

 

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το 

φυτοπροστατευτικό προϊόν:  

 

 

 

 

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

προϊόντα τους: 

 

 

 

 

 

10. Συνδυαστικότητα:   

 

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:  

 

 

 

 

 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ  

  

GHS07 GHS09 

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης:  21A 
          

Το προϊόν μπορεί να είναι επικίνδυνο για τα έντομα επικονιαστές στο θερμοκήπιο. 
Συστήνεται ο έλεγχος συμβατότητας των εντόμων επικονιαστών με την χρήση του 
NEXTER10SC.  
Σε κάθε περίπτωση απαιτείται χρόνος αναμονής 24 ωρών από την εφαρμογή του 
σκευάσματος, για την εισαγωγή εντόμων επικονιαστών στο θερμοκήπιο. 
Συστήνεται η εναλλαγή με σκευάσματα διαφορετικού τρόπου δράσης. Να διενεργείται συστηματική 
παρακολούθηση των πληθυσμών των εντόμων-ακάρεων στόχων έτσι ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα 
ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας 

-- 

 
--- 

--- 
 
--- 

Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά. 

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις.  
Για την αποφυγή ανεπιθύμητων επιπτώσεων στα Καλλωπιστικά θερμοκηπίου (Ανθοκομικά φυτά, 
δέντρα και θάμνοι) συνίσταται η δοκιμή σε ένα μικρό αριθμό φυτών, πριν τη γενικευμένη χρήση του 

--- 



 

12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:  

 

 

 

 

 

 

 

13. Δηλώσεις Προφύλαξης: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P301 + P312 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή 
ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. 
P304 + P340 +P312 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα 
και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.  
P312 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε 
αδιαθεσία. 
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά.  
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Βγάλτε τα λερωμένα με το σκεύασμα ρούχα εργασίας και 
ξεπλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.  
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. 
 

Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων:  1401 
 

Στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, και καλά αεριζόμενο, παραμένει 
σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του 

P405+Ρ102 Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. 
P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα.  
P264 Πλύνετε σχολαστικά τα χέρια σας μετά το χειρισμό. 
P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
Ρ280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας 

για τα μάτια / πρόσωπο.  
P501 Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.Φοράτε ολόσωμη 

προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά την ανάμιξη, φόρτωση και κατά την εφαρμογή. 
 Σε περίπτωση επανεισόδου σε καλλιέργειες εσπεριδοειδών μετά τον ψεκασμό, να φοράτε 

ολόσωμη φόρμα εργασίας.  
SP1 Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό 

εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των 
συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.) 

SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη 
προστασίας 25 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα σε καλλιέργειες εσπεριδοειδών.  

SPe8 Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα 
επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο ανθοφορίας των ζιζανίων. 
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. 

 Το προϊόν μπορεί να είναι επικίνδυνο για τα έντομα επικονιαστές στοθερμοκήπιο. 
Συστήνεται ο έλεγχος συμβατότητας των εντόμων επικονιαστών με την χρήση του 
NEXTER 10 SC. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται χρόνος αναμονής 24 ωρών από την 
εφαρμογή του σκευάσματος, για την εισαγωγή εντόμων επικονιαστών στο θερμοκήπιο. 

H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 
H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. 
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
EUH208 Περιέχει 1,2-benzisothiazolin-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση 
EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης 




