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 ,  

                                                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Αθήνα,  14- 06  -2012 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤ. & ΤΡΟΦΙΜΩΝ                 Αριθ. πρωτ.:  6538/67811 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

  

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

  

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ   

   

Ταχ. ∆/νση:      Λ. Συγγρού 150 ΠΡΟΣ: ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Τ.Κ.:                  176 71 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 

TELEFAX:       210 92 12 090  ΤΥΜΠΑΚΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

Πληροφορίες:  Π. ΘΕΟ∆ΩΡΗΣ           ΤΚ 70200 

Τηλέφωνο:       210 928 72 25  ΚΟΙΝ.: ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

   

ΘΕΜΑ: “Χορήγηση προσωρινής   

έγκρισης διάρκειας 120   

ηµερών µε βάση το άρθρο    

53 του κανονισµού 1107/2009,   

στο φυτοπροστατευτικό   

προϊόν D-D Top 90 EC”   

   

ΑΠΟΦΑΣΗ  

Ο  

ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

      Έχοντας υπόψη: 

1. Τον καν. (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συµβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά µε τη διάθεση φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του 

Συµβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού. 

2. Τον καν. 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. 

3. Το νόµο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά, 

ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις. 

4. Τη µε αριθ. 280665/6-4-2009 (ΦΕΚ 970/B/22-5-2009) Απόφαση του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για “Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραµµατείς, Ειδικό 

Γραµµατέα, Προϊσταµένους Γενικής ∆ιεύθυνσης, Προϊσταµένους Τµήµατος της εξουσίας 

να υπογράφουν µε «Εντολή Υφυπουργού». 

5. Τη µε αριθ. πρωτ. 4434/48874/24.04.2012 αίτηση του Αγροτοβιοµηχανικού 

Συνεταιρισµού Τυµπακίου.  

 
. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

I. Τη διάθεση στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος D-D Top 90 EC µε αριθµό 

έγκρισης κυκλοφορίας 3032 για χρήση από τους: 

1. ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 

2. ΕΑΣ ΣΕΛΗΝΟΥ 

3. ΑΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟ∆ΙΟΥ 

4. ΑΣ ΚΙΑΤΟΥ 

5. ΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

6. ΕΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

7. ΕΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ 

8. ΕΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 

9. ΑΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 

10. ΑΣ ΕΜΠΩΝΑΣ ΡΟ∆ΟΥ 

11. ΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

12. Ε. ΛΙΟΝΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 

13. AGRO Γ. ΓΕΝΙΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ 

14. AGROTEAM ΥΙΟΙ ΦΡΙΞΟΥ ΠΗΓΙΑΚΗ 

15. ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

16. ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΑΝ∆ΡΟΥΛΙ∆ΑΚΗΣ Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ 

17. GEOPLAN ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΗΣ 
 

και για χρονικό διάστηµα από την 01
η
/07/2012 έως και την 28

η
/10/2012 σύµφωνα µε τα 

ακόλουθα στοιχεία:  

 

1. Εµπορικό όνοµα : D-D Top 90 EC 
2. Moρφή : Υγρό γαλακτωµατοποιήσιµο (ΕC) 
3. Eγγυηµένη σύνθεση : 1,3-dichloropropene 90% β/β – 108,3% β/ο  (1203,5 gr/l) 

                                     βοηθητικές ουσίες:  10% β/β 

4. Καθαρότητα technical από το οποίο παρασκευάζεται : 94% min 

5. Παρασκευαστής: Kaneso Soil Treatment SPRL/BVBA, Βέλγιο. 
6. Αντιπρόσωπος: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Αιγιαλείας 48, 151 25 - Παράδεισος Αµαρουσίου 
7. Τυποποιητής: TERMINALES PORTUARIAS S.L., Ισπανίας 

8. Συσκευαστής: TERMINALES PORTUARIAS S.L., Ισπανίας  
9. Συσκευασία: 9α.Είδος-Μέγεθος:∆οχεία καθαρού περιεχοµένου 16, 20, 40 και 205  λίτρων. 

                      9β.Υλικό: χάλυβας ή λευκοσίδηρος µε εσωτερική επένδυση εποξειδικής  
                                      ρητίνης. 

10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται - Τρόπος δράσης : 
Nηµατωδοκτόνο υποκαπνιστικό εδάφους. ∆ρα εξ επαφής καταπολεµώντας όλα τα είδη 
νηµατωδών, έντοµα εδάφους και έµµεσα επιδρά σε µύκητες εδάφους, βακτήρια, ιούς και 
ζιζάνια 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 Εφαρµόζεται  3-4 εβδοµάδες πριν τη φύτευση/µεταφύτευση µε το  σύστηµα της στάγδην 
άρδευσης. Καταπολεµά όλους τους φυτοπαρασιτικούς νηµατώδεις - Meloidogyne (που 
κάνουν εξογκώµατα στις ρίζες), Globodera (κυστονηµατώδης πατάτας), Heterodera 
(κυστονηµατώδεις διάφοροι), Pratylenchus (κάνουν νεκρώσεις ριζών), και άλλους. Επίσης 
καταπολεµά τα Symphylla (ίουλους), διάφορα έντοµα ή παράσιτα του εδάφους, και έµµεσα 
περιορίζει σηµαντικά πολλές ασθένειες ριζών που οφείλονται σε Μύκητες ή Βακτήρια όπως 
σήψεις, φουζαριώσεις, βακτηριώσεις. Τέλος δρα ανασταλτικά στη βλάστηση διαφόρων 
σπόρων ζιζανίων. 
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11.  Τρόπος εφαρµογής (από εδάφους): 
Εφαρµόζεται οποιαδήποτε εποχή του έτους αρκεί η θερµοκρασία εδάφους να είναι πάνω από 

5ο C µέχρι και 27ο C. Το χώµα να είναι ψιλοχωµατισµένο και χωρίς σβώλους ή φυτικά 
τµήµατα. Πριν την εφαρµογή να γίνει όργωµα σε βάθος 20 εκατοστών ή βαθύτερα για 
καλλίτερη απολύµανση. 
Οι σταλακτήρες να βρίσκονται σε απόσταση 30-40 εκατοστών  επί του σωλήνα άρδευσης. 

Προετοιµασία εδάφους µε πότισµα του θερµοκηπίου ή της καλλιεργούµενης επιφάνειας µε 

στάγδην σύστηµα για 2-3 ώρες µέχρι να έλθει το χώµα στον ρώγο του. 
 

ΣΤΑ∆ΙΟ 1 
Την επόµενη ηµέρα ποτίζουµε την καλλιεργούµενη επιφάνεια µέχρις ότου εισχωρήσει  το νερό 
σε βάθος 10 cm. 
 

ΣΤΑ∆ΙΟ 2 
Εφαρµογή του σκευάσµατος µε ακριβές δοσοµετρικό µηχάνηµα (π.χ. Dosatron) σε απευθείας  
έγχυση στην κεντρική σωλήνα του δικτύου στάγδην άρδευσης, του προς εφαρµογή χωραφιού 
µε αποτέλεσµα το σκεύασµα να εισχωρήσει στα 10 cm βάθος εδάφους. 
 

ΣΤΑ∆ΙΟ 3 
Συνεχίζουµε την στάγδην άρδευση µε νερό ώστε  να βοηθήσουµε το σκεύασµα να εισχωρήσει 
βαθύτερα στο χώµα σε βάθος 30-40 cm. 
 

Το συνολικό βάθος υγρασίας και από τα τρία στάδια άρδευσης να καλύπτει το ριζικό σύστηµα 
του φυτού. 
Αφήνουµε το χώµα χωρίς καµία καλλιεργητική παρέµβαση για 3-4 εβδοµάδες, πριν την 
φύτευση / µεταφύτευση. 
Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο να γίνει φρεζάρισµα πρέπει να γίνει επιφανειακά και κατά 
µήκος των γραµµών. 

 

      ΠΡΟΣΟΧΗ 

       Για σωληνώσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν πολυπροπυλαίνιο, νάυλον, τεφλόν, 
πολυαιθυλένιο, ατσά- 
       λι, χαλκός. Να µην χρησιµοποιούνται σωλήνες αλουµινίου, ψευδαργύρου, τσίγκου. 
 Σε καµιά περίπτωση να µην γίνει αναστροφή ροής του νερού προς την πηγή και  εκχυθεί 

σκεύασµα σ' αυτήν. 
 Όταν το δοχείο αδειάσει, τοποθετήστε το ανάποδα σε ανοικτό χώρο και αφήστε το να 

εξαεριστεί για µία εβδοµάδα 
 

12. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: 
 Το σκεύασµα δεν αναµιγνύεται µε νερό. 
 Εφαρµόζεται απ' ευθείας έγχυση µέσω ακριβούς δοσοµετρικού µηχανήµατος (Dosatron) στην 

κεντρική 
 σωλήνα παροχής νερού της στάγδην άρδευσης του προς εφαρµογή  χωραφιού. 
 Η ανάµιξη µε το νερό, γίνεται κατά την διάρκεια της ροής του νερού από την κεντρική σωλήνα 

προς 
 το δίκτυο της στάγδην άρδευσης του προς εφαρµογή χωραφιού και µόνο. 
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13. Φάσµα δράσης: 
 

ΠΕ∆ΙΟ    ΣΤΟΧΟΙ  (1, 2)  ∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ  ΧΡΟΝΟΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ      λίτρα/στρέµµα  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

13.1. ΛΑΧΑΝΙΚΑ  1) Καταπολέµηση Νηµα- 10-15* για όλες  3 - 4 
εβδοµάδες 
   σε θερµοκήπια και        τωδών και ορισµένων  τις    πριν την  
   σε ανοιχτούς χώρους      εντόµων εδάφους.  περιπτώσεις. 
 εγκατάσταση 
   (καρότο,       15-20 * για  τους   
    τοµάτα,   2) Επίσης καταπολεµά τα κυστογόνους 
   πιπεριά,      Symphyla (ιούλους)  νηµατώδεις. 
   µελιτζάνα,      ΝΗΜΑΤΩ∆ΕΙΣ 
   αγγούρι,      Meloidogyne (που κάνει 
   πεπόνι,      εξογκώµατα στις ρίζες) 
   καρπούζι)      Globodera (κυστονηµατώδης 
          της πατάτας) 
13.2. ΠΑΤΑΤΑ     Heterodera (κυστονηµατώδεις 
           διάφοροι  Platylenchus (που δηµιουρ- 
13.3 ∆ΕΝ∆ΡΩ∆ΕΙΣ     γεί νεκρώσεις ριζών) κλπ. 

        ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ     ∆ιάφορα  εκτοπαράσιτα  είδη,  που  
(πριν την εγκατάστασή τους)        δηµιουργούν δευτερογενείς µολύνσεις 
 

* Η µεγάλη δόση αφορά σοβαρή προσβολή. 
  Οι µεγάλες δόσεις επίσης χρησιµοποιούνται σε βαριά χώµατα ενώ οι χαµηλές σε αµµώδη. 
  Για τις ετήσιες καλλιέργειες για καλλίτερα αποτελέσµατα να γίνεται  εφαρµογή κάθε χρόνο.   
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
(1) Έµµεσα περιορίζει  σήψεις,  φουζαριώσεις  και  βακτηριώσεις  στις  ρίζες  (ασθένειες  
δηλαδή  που 
      µεταδίδονται  από  τις  πληγές  που  κάνουν  οι  νηµατώδεις). 
(2) Επίσης  αναστέλλει  την  βλάστηση  διαφόρων  σπόρων  ζιζανίων  σε  ικανοποιητικό  βαθµό. 
 

 Ειδικές προφυλάξεις επειδή πρόκειται για υποκαπνιστικό νηµατωδοκτόνο  (SZ  

Φράσεις): 

SZ1    Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρµακα, λιπάσµατα  και  σπόρους. 
SZ3    Μη σπέρνετε αγρωστώδη φυτά πριν περάσουν τρεις µήνες από την  εφαρµογή του. 
SZ6    Μη ρυπαίνετε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες (καλαµπόκι, ρύζι, σόργο, σιτηρά). 

SZ12  Μετά την εφαρµογή ξεπλύνετε καλά τα µέσα µε τα οποία εφαρµόστηκε το σκεύασµα,  
           αρχικά µε πετρέλαιο και µετά µε νερό και απορρυπαντικά. 
 

  14. Φυτοτοξικότητα:   
Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό αν χρησιµοποιηθεί 3-4 εβδοµάδες πριν τη σπορά ή φύτευση 
της καλλιέργειας (σε όλες τις αναφερόµενες περιπτώσεις της παραγρ. 13). 
Να µην χρησιµοποιείται σε βαριά αργιλώδη εδάφη. Το έδαφος δεν πρέπει να έχει οσµή από  
το φάρµακο όταν πρόκειται να σπαρεί ή να φυτευτεί καλλιέργεια. 

15. Συνδυαστικότητα:  ∆εν συνδυάζεται µε άλλα σκευάσµατα. 
 

16. Σήµανση τοξικότητας:   Τ – Τοξικό 

N EΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
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17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις): 

R10              Εύφλεκτο. 
R25              Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης. 
R20/21       Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε επαφή µε το δέρµα. 

R36/37/38    Ερεθίζει τα µάτια, το δέρµα και το αναπνευστικό σύστηµα. 
R43          Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση, σε επαφή µε το δέρµα. 

 
18. Κίνδυνοι για το οικοσύστηµα (RO φράσεις): 

R50      Πολύ τοξικό στους υδρόβιους οργανισµούς.  
R53      Μ̟ορεί να ̟ροκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς ε̟ι̟τώσεις στο υδάτινο   
̟εριβάλλον 
RΟ15            Βλαβερό για τα πουλιά. 

 
19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δηµόσια υγεία (S και SY φράσεις): 

     S1/2       Φυλάξτε το κλειδωµένο και µακριά από παιδιά. 

     S13        Φυλάξτε το µακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές. 
     S20/21    Όταν τα χρησιµοποιείτε, µη τρώτε, µην πίνετε ή καπνίζετε. 
     S24      Αποφεύγετε την επαφή µε το δέρµα. 

    S35     Το προϊόν και ο περιέκτης του πρέπει να διατίθενται µε ασφαλή τρόπο 

    S36/37   Φοράτε κατάλληλη προστατευτική  ενδυµασία και γάντια 

    S45     Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία,  ζητήστε αµέσως ιατρική 
               συµβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). 
    S57     Να χρησιµοποιηθεί το κατάλληλο περίβληµα για να αποφευχθεί µόλυνση του  
               περιβάλλοντος. 

Για να α̟οφύγετε κινδύνους για την ανθρώ̟ινη υγεία και το ̟εριβάλλον, ακολουθείτε 
τις οδηγίες χρήσεως. 

 

20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο: 
Σε περίπτωση συµπτωµάτων δηλητηρίασης, ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή. 
Σε περίπτωση εισπνοής µεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική 
βοήθεια. 
Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα πλυθείτε αµέσως καλά µε άφθονο νερό  και σαπούνι 
και ζητήστε ιατρική συµβουλή. 
Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια πλύντε τα µε άφθονο νερό επί  15  λεπτά και 
συµβουλευτείτε οφθαλµίατρο. 
Σε περίπτωση κατάποσης µην προκαλέσετε εµετό. ∆ώστε στον παθόντα να πιει αρκετό νερό 
και ζητήστε ιατρική βοήθεια. Μη δώσετε τίποτα σε άτοµο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. 
Οδηγίες για το γιατρό: 
Σε περίπτωση ερεθισµού του δέρµατος, εφαρµόστε συµπτωµατική θεραπεία. 
Σε περίπτωση κατάποσης, κάντε πλύση στοµάχου προσέχοντας τη διατήρηση της 
αναπνοής. Μη δώσετε λιπαρές ουσίες (όπως γάλα, λάδι κλπ). 
Παρακολουθείστε τη λειτουργία βασικών οργάνων όπως το συκώτι και τα νεφρά. 
Σε περίπτωση υπερβολικής εισπνοής ατµών, παρακολουθείστε τον παθόντα σε νοσοκοµείο 
επί  48ωρο  για τυχόν αναπνευστικά προβλήµατα. 

     ΑΝΤΙ∆ΟΤΟ : ∆εν υπάρχει ειδικό. 
  Τηλέφωνο Κέντρου ∆ηλητηριάσεως  (010) 77 93 777. 
 

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστηµα (SO φράσεις): 
(S60) Το υλικό και ο ̟εριέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους ε̟ικίνδυνα α̟όβλητα 
(S61) Α̟οφύγετε την διάθεσή του στο ̟εριβάλλον. Συµβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες /το δελτίο 
δεδοµένων ασφαλείας 
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22. Απαγορεύσεις (Α φράσεις):  

Α3       Απαγορεύεται η εφαρµογή του σε κατοικηµένες περιοχές ή σε απόσταση 50 µέτρων 
           από αυτές. 
           Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες. 
 

23.  Περιορισµοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):   ----- 
 

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσµατος-συνθήκες αποθήκευσης: 
Στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο δροσερό και καλά αεριζόµενο, µακριά από πηγές 
ανάφλεξης, παραµένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ηµεροµηνία παρασκευής του. 

 

ΙΙ. Από τους αναφερόµενους στο παραπάνω σηµείο Ι χρήστες οι αγροτικοί συνεταιρισµοί και οι 

ενώσεις αυτών, θα είναι υπεύθυνοι για την ενηµέρωση των χρηστών µελών τους όσον αφορά 

την ανωτέρω χρήση. Οι ανωτέρω χρήστες είναι επίσης υποχρεωµένοι σε οποιαδήποτε 

χρονική στιγµή να ενηµερώσουν την Αρµόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσµενείς επιπτώσεις 

στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση τους από την χρήση του 

προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη µιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκηµα και διώκεται 

ποινικά. 

 
     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

      

      

     Γ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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