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  Κοιν.:  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
ΘΕΜΑ:  
Α. Χορήγηση οριστικής έγκρισης άδειας διάθεσης στην αγορά  στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 
(εντομοκτόνο) DICARZOL 50 SP σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές  
 
Β. Ανάκληση της με αριθ. 14058 έγκρισης στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) 
DICARZOL 50 SP  

 
 

AΠΟΦΑΣΗ 
Ο 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
  
      Έχοντας υπόψη 
1. Τον Κανονισμό (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 40 αυτού. 

2. Το νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική 
χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις. 

3. 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. 
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4. Τον Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή 

του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 

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. 

6. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2011 

σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών 

ουσιών μεταξύ των οποίων είναι το formetanate. 

7. Tη με αριθ. 119532/30-7-2004 Υπουργική Απόφαση με την οποία χορηγήθηκε η έγκριση 

κυκλοφορίας του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) DICARZOL 50 SP με αριθ. 

14058, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

8. Την αξιολόγηση της Ιταλίας. 

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

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

Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν 

με «Εντολή Υφυπουργού»». 

10. Την από 23-10-2012 αίτηση της εταιρείας Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ. 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
Α Χορηγούμε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 40 του 

Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) DICARZOL 50 SP της 
εταιρείας Gowan Comércio Internacional e Serviços, Limitada Πορτογαλίας με υπεύθυνο 
επικοινωνίας την εταιρεία Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ 

 
 

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

 

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ) 
1.1.α Ημερομηνία χορήγησης 
1.1.β Ημερομηνία λήξης 

14.411 
08-02-2013 
30-09-2017 

 

 
1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εμπορικό όνομα DICARZOL 50 SP 

1.2.β Μορφή:  (SP) – ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΗ ΣΚΟΝΗ 



ΑΔΑ: ΒΕΥ8Β-ΖΤΙ 

 
1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία (ες) 
 

Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών 
ουσίας/ών κατά ISO 

FORMETANATE 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής 
δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

91 % (β/β) min 

Χημική ομάδα Καρβαμιδικά 

Παρασκευαστής Gowan Comércio Internacional e Serviços, 
Limitada 

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο. 1. Aventis CropScience GmbH 
Produktion Knapsack 
Chemiepark Knapsack 
PSM-1, Gebäude 2620 
D-50351 Hürth 
+49 (0) 2233 486 566 
+49 (0) 2233 486 758 
Ulrich.Wenzel@Aventis.com 
 

2. Kuo Ching Chemical Co. Ltd 
No. 53 Chung Ming Road 4F, 
Taichung, Taiwan 40332 
+886 4 2321 5616 
+886 4 2310 9292 
doctort@kuoching.com.tw  
 
 

Τεχνικές προδιαγραφές της  
δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής 
ουσίας κατατέθηκαν με αριθ. πρωτ. 
132772/29.9.2009 έγγραφο  και είναι 
διαθέσιμες στην Υπηρεσία και 
παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ι της 
παρούσας Είναι εμπιστευτική πληροφορία 
και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ 

 

 
 
1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα 

 

   

α) Κάτοχος της άδειας: Gowan Comércio Internacional e Serviços, 
Limitada 
Avenida do Infante 50 P-9004-521, Funchal, 
Portugal 
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α) Υπεύθυνος επικοινωνίας: Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ 
ΒΙ.ΠΕ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ  
Τ.Κ. 57022 
ΑΜΕ: 36299/62/Β/96/180 
Τηλ.: 2310568771 
Fax: 2310798423 

 

   

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση 
στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη 
χώρα) 

Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ 
ΒΙ.ΠΕ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ  
Τ.Κ. 57022 
ΑΜΕ: 36299/62/Β/96/180 
Τηλ.: 2310568771 
Fax: 2310798423 

 

   

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος: Gowan Comércio Internacional e Serviços, 
Limitada 
Avenida do Infante 50 P-9004-521, Funchal, 
Portugal 

 

 

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του 
σκευάσματος 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 
επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): 
SBM-Formulation C.S., 
Z.I. Avenue Jean Foucault 
F – 34535 Beziers cedex 
+33 4 673550 08 
+33 4 673550 63 
Max.moneris@sbm-formulation.com  

 

   

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του 
σκευάσματος 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των 
επιχειρήσεων: 
Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ 
ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ  
Τ.Κ. 57022 
Τηλ.: 2310568771 
Fax: 2310798423 

 

 

στ) Εγγυημένη σύνθεση του 
σκευάσματος: 

Δραστική ουσία formetanate 50 % β/β 
Βοηθητικές ουσίες 35,09 % β/β 

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του 
σκευάσματος κατατέθηκε με το με αριθ. 
πρωτ. 132772/29.9.2009 έγγραφο 
και παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι της 
παρούσας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία 
και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ  

 

 

2 Συσκευασία(ες) 
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2.2 Συσκευασία(ες): 
 
 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 Σακούλα μέσα σε κουτί 50, 80, 100, 150, 200, 250, 
300, 350, 400, 500, 700, 800 
γρ, 1, 1.5, 2, 2.5, 5, 10 κιλά 

Σακούλα PET/AL/PE μέσα 
σε χάρτινο κουτί 

2 Σακούλα 50, 80, 100, 150, 200, 250, 
300, 350, 400, 500, 700, 800 
γρ, 1, 1.5, 2, 2.5, 5, 10 κιλά 

Σακούλα πολυαιθυλενίου 
με εξωτερική επένδυση 
ΡΕT/ΑL/PE αεροστεγώς 
κλεισμένη και τυπωμένη 
με τις σχετικές οδηγίες 

3 Υδατοδιαλυτά σακουλάκια 50, 80, 100, 150, 200, 250, 
300, 350, 400, 500, 700, 800 
γρ 
1 κιλό 

 

 
 

3  Οδηγίες χρήσης: 
 

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες. 

 Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως 
 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: •Γεμίζετε το ψεκαστικό με τη 
μισή ποσότητα νερού  •Διαλύετε την απαιτούμενη ποσότητα του 
σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού, σε χωριστό δοχείο και το 
διάλυμα το ρίχνετε στο ψεκαστικό  •Ξεπλένετε το δοχείο και ρίχνετε τα 
νερά στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας  •Συμπληρώνετε το 
ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. 
 
Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Ξέπλυμα με άφθονο νερό.  
 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας 
(σακούλες) ξεπλένονται υπό πίεση µε ειδικό μηχανισμό ή γίνεται 
τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό 
υγρό) και μαζί µε τα κουτιά που θα καταστραφούν προηγουμένως µε 
σκίσιμο, για τη διασφάλιση της µη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται 
σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας 
 
Συνδυαστικότητα: Συνδυάζεται με τα περισσότερα εντομοκτόνα, 
ακαρεοκτόνα και μυκητοκτόνα εκτός από αλκαλικές ενώσεις και το 
θειο. 

  

4  Κατηγορία και 
τρόπος δράσης: 

Μη διασυστηματικό εντομοκτόνο με δράση επαφής και στομάχου 
για την καταπολέμηση των θριπών 
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5  5.1 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος 
 

Τρόπος και χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγιστος 
αριθμός 

εφαρμογών 
ανά 

καλλιεργητική 
περίοδο 

γρ/ 
στρέμμα 

(max) 

γρ/ 
100 

λίτρα 
ψεκ. 

Υγρού 

Όγκος 
ψεκ. 

υγρού 
λιτρα / 

στρέμμα 

Αμπέλι 
(επιτραπέζια 
σταφύλια) 

Θρίπες 100 - 80 Εφαρμογή στην έναρξη 
της ανθοφορίας (BBCH 
63-64) φροντίζοντας να 
διαβρεχεί προσεκτικά 
η ζώνη των τσαμπιών. 
Σε περιοχές με υψηλά 
ποσοστά προσβολής 
ακολουθήστε 
πρόγραμμα ψεκασμών 
το οποίο να προβλέπει  
εναλλαγή προϊόντων 
με διαφορετικό τρόπο 
δράσης. 

1 

Ροδακινιά, 
Νεκταρινιά, 
Βερικοκιά 

Θρίπες 100 - 100 Εφαρμογή στην πτώση 
πετάλων (BBCH 67).  
Σε περιοχές με υψηλά 
ποσοστά προσβολής 
ακολουθήστε 
πρόγραμμα ψεκασμών 
το οποίο να προβλέπει  
εναλλαγή προϊόντων 
με διαφορετικό τρόπο 
δράσης.  

1 

Τομάτα, 
Μελιτζάνα 
(υπαίθρου-
θερμοκηπίου) 

Θρίπες 100 - 80 Εφαρμογή στην έναρξη 
της προσβολής. 

1 

Πεπόνι, 
Καρπούζι 

Θρίπες 100 - 100 Εφαρμογές με την 
έναρξη της προσβολής  
και επανάληψη αν 
χρειαστεί μετά από 21 
μέρες. Ακολουθήστε 
πρόγραμμα ψεκασμών 
το οποίο να προβλέπει  
εναλλαγή προϊόντων 
με διαφορετικό τρόπο 
δράσης. 

2 με 
διάστημα 
μεταξύ των 
εφαρμογών 
21 ημέρες 

Μαρούλι 
Αντίδι 

Θρίπες 100 - 50 Εφαρμογή στην έναρξη 
της προσβολής και 

1 
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(υπαίθρου) μέχρι το στάδιο των 4-
6 φύλλων. BBCH 14-15 

Τριανταφυλλιά, 
Γαρυφαλλιά, 
Χρυσάνθεμο, 
Ζέρμπερα 
(υπαίθρου-
θερμοκηπίου) 

Θρίπες 100 - 100 Εφαρμογή στην έναρξη 
της προσβολής.  

1 

Παρατήρηση 
Για καλύτερα αποτελέσματα πρέπει να γίνεται καλή και ομοιόμορφη διαβροχή των φυτών. 
 
Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ της 
παρούσας 
 

 
 

6  Ειδικές συνθήκες 
γεωργικές, 
φυτοϋγείας ή 
περιβαντολλογικές 
υπό τις οποίες το 
σκεύασμα μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί 
ή να αποκλειστεί 

Τοξικό για τις μέλισσες. Αποφύγετε τις εφαρμογές κατά τη διάρκεια 
της επικονίασης. Να εφαρμόζετε το προϊόν μετά την επικονίαση. Για 
να προστατεύσετε τις μέλισσες εφαρμόστε το προϊόν τις 
απογευματινές ώρες όταν οι μέλισσες δεν είναι παρούσες. 
 
Για να προστατεύσετε τα ωφέλιμα αρθρόποδα να αφήσετε μια 
αψέκαστη ζώνη προστασίας πλάτους 5 μέτρων για όλες τις 
καλλιέργειες. 
 
Για να προστατεύσετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια 
αψέκαστη ζώνη προστασίας πλάτους 5 μέτρων από τα επιφανειακά 
ύδατα για όλες τις καλλιέργειες. 
 

 

 

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 -  

 

8  Στοιχεία Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις 

http://wwww.minagric.gr/greek/data/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΙΙ-ΕΝΤΥΠΟ-ΟΡΘΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ.doc
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 φυτοτοξικότητας, 
ευαισθησίας 
ποικιλιών και κάθε 
άλλης 
παρενέργειας στα 
φυτά ή τα 
προϊόντα τους. 

εφαρμογής, εφόσον τηρούνται οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται 
στην ετικέτα 

 

9  Σήμανση 
σκευάσματος: 

T, Τοξικό 
N, Επικίνδυνο για το περιβάλλον 

 
 
 

10  Φράσεις R R23/25 Τοξικό όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης. 
R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή µε το δέρμα. 
R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να 
προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις 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 Μην τρωτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε 
•S36/37/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία, γάντια και 
συσκευή προστασίας ματιών /προσώπου  
•S60 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή 
τους επικίνδυνα απόβλητα 
•S61 Αποφύγετέ τη διάθεσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις 
ειδικές οδηγίες /δελτίο δεδομένων ασφαλείας 
•Μη μολύνετε τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης µε το φάρμακο ή τα 
κενά συσκευασίας του 
•Μην καθαρίζετε τα ψεκαστικά μηχανήματα κοντά σε επιφανειακά 
νερά. 
 
“Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης” 

 

 

12  Πρώτες βοήθειες - Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε 
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 Αντίδοτο αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν) 
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα ή 
χορηγείστε οξυγόνο. Σε περίπτωση δύσπνοιας εφαρμόστε τεχνητή 
αναπνοή. 
Σε περίπτωση κατάποσης: Μη προκαλέστε εμετό. Αν ο ασθενής δεν 
έχει τις αισθήσεις του φέρτε τον σε μια σταθερή θέση για μεταφορά. 
Μη δίνετε τίποτα από το στόμα σε αναίσθητα άτομα. 
Αντίδοτο: Το συνιστώμενο αντίδοτο είναι θειϊκή ατροπίνη 
εφαρμοζόμενη µε ένεση (2mg για ενήλικες) και ανά διαστήματα 15 
λεπτών μέχρι που ο ασθενής έχει πάρει επαρκή ποσότητα. Μη 
χρησιμοποιείτε 2-PAM. 
Η θεραπεία σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να είναι συμπτωματική και 
υποστηρικτική μετά από την κατάλληλη απολύμανση. Είναι σημαντικό 
να αποτρέψετε οποιαδήποτε φυσική άσκηση. Κρατείστε τον ασθενή 
ζεστό και σε ανάπαυση. 
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων : 210 77 93 777 

 
 

13 Προστασία των καταναλωτών  

 Έχουν καθοριστεί Ανώτατα Όρια Υπολειµµάτων (MRLs) για 
τις καλλιέργειες µε τον Kανονισµό 396/2005 ΕΕ. 

 

13.1 Τελευταία επέμβαση 
πριν τη συγκομιδή ή 
πριν τη διάθεση στην 
αγορά όταν πρόκειται 
για μετασυλλεκτικές 
χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 

 Πεπόνι, Κολοκύθι, Καρπούζι 3  

 Τομάτα, Μελιτζάνα 14  

 Αμπέλι, Μαρούλι, Καλλωπιστικά, 
Ροδάκινα, Βερίκοκα, Νεκταρίνια 

Δεν ορίζεται 
(ορίζεται από 

το χρόνο 
εφαρμογής) 

 

 

14  Συνθήκες 
αποθήκευσης, 
χρονική 
σταθερότητα του 
σκευάσματος. 

Αποθηκεύεται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο 
ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σ` αυτές τις συνθήκες παραμένει 
σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.  
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15  Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης 

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι 
όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν 
πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή. 
 
 

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών 

 Στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η 
παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην 
των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων. 

 
 

B Ανακαλούμε τη με αριθ. 14058 έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) 
DICARZOL 50 SP, η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. 119532/30-7-2004 Υπουργική 
Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
Συγκεκριμένα :  

1. Απαγορεύεται από την υπογραφή της παρούσας η τιμολόγηση από τον κάτοχο της 

έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων.  

2. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα πώλησης για 

έξι επιπλέον μήνες από την υπογραφή της παρούσας (έως τις 08-08-2013). 

3. Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες για 

ένα ακόμα έτος από την ημερομηνία της παραγράφου 2 ανωτέρω. 

4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες μετά την (ημερομηνία της 

παραγράφου 3 ανωτέρω) θα πρέπει να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για 

επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού 

 

Β Γενικές υποχρεώσεις    
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 1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε 
χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε 
δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που 
περιήλθε σε γνώση τους 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 ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για 
οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση 

3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 
547/2011 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 ΣΕΑ τελική 
ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί 
στην αγορά. 

6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει  να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) 
χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην 
αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο 
αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία 
αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.  

7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση 
εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

  

 

Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ 
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Δ-7 (GAP)  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

Κοινή ονομασία ή κατά EEC, CIPAC and CCPR No (s): - formetanate 
Ημερομηνία: 15-10-2012 
Εμπορικό όνομα: DICARZOL 50 SP  Σελίδες: 1  
Κύριες χρήσεις (π.χ. εντομοκτόνο): Εντομοκτόνο  Χώρα:: ΕΛΛΑΔΑ  
 

1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 
Καλλιέργεια  
και/ ή  
Συνθήκες  
χρήσης 

ΚM/  
χώρα 

Εμπορικό 
όνομα  
 

Α 
Θ 
ή  
Κ 

Εχθρός, ομάδα 
εχθρών ή 
ασθενειών ή 
ζιζανίων που  
ελέγχονται 

Σκεύασμα Εφαρμογή Δοσολογία ανά επέμβαση PHI Παρατηρή- 
σεις Μορ

φή 
Περιε
σε 
δ.ο. 

Μέθοδος/ 
τρόπος  

Στάδιο 
ανάπτυξης και 
εποχή  
 

Αριθμός 
Εφαρμογ
ών  
 Μεγ.  
 

Χρονικό 
μεσοδιάστη
µα  
μεταξύ των 
εφαρμογών  
(ελάχ.)  

γρ. δ.ο. /  
100 L – 
ελάχ. µεγ.  

Λ. ψεk 
υγρού 
/ ha   
ελαχ. 
µεγ.  

γρ. δ.ο.  
/ ha  
ελάχ. µεγ.  

Αμπέλι Ν. 
Ζώνη 

Dicarzol 50 
SP 

Y Θρίπες 
 

SP 50 Ψεκασμός 
καλύψεως 

BBCH 63-64 1 - 62.5 800 500 Δεν 
ορίζεται 

ΝΑ ΜΗΝ  
ΕΦΑΡΜΟΖ
Ε-ΤΑΙ 
ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΣΤΑΔΙΟ 
BBCH 64 

Ροδακινιά 
Βερικοκιά, 
Νεκταρινιά 

Ν. 
Ζώνη 

Dicarzol 50 
SP 

Υ Θρίπες 
 

SP 50 Ψεκασμός 
καλύψεως 

BBCH 67 
 

1 - 50 1000 500 Δεν 
ορίζεται 

ΝΑ ΜΗΝ  
ΕΦΑΡΜΟΖ
Ε-ΤΑΙ 
ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΣΤΑΔΙΟ 
BBCH 67 

Τομάτα 
Μελιτζάνα 

Ν. 
Ζώνη 

Dicarzol 50 
SP 

Θ/ 
Υ 

Θρίπες 
 

SP 50 Ψεκασμός 
καλύψεως 

Από την 
άνθηση έως 
την ωρίμανση 
των καρπών 

1 - 62.5 800 500 14  

Πεπόνι 
Καρπούζι 

Ν. 
Ζώνη 

Dicarzol 50 
SP 

Υ Θρίπες 
 

SP 50 Ψεκασμός 
καλύψεως 

Εμφάνιση 
ταξιανθίας 
μέχρι ωρίμαση 
καρπών 

2 21 50 1000 500 3  

Μαρούλι Ν. 
Ζώνη 

Dicarzol 50 
SP 

Υ Θρίπες 
 

SP 50 Ψεκασμός 
καλύψεως 

BBCH 14-15 
 

1 - 100 500 500 Δεν 
ορίζεται 

ΝΑ ΜΗΝ  
ΕΦΑΡΜΟΖ
Ε-ΤΑΙ 
ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΣΤΑΔΙΟ 
BBCH 15 

Καλλωπι-
στικά 

Ν. 
Ζώνη 

Dicarzol 50 
SP 

Θ/ 
Υ 

Θρίπες 
 

SP 50 Ψεκασμός 
καλύψεως 

Άνθηση 1 - 50 1000 500 Δεν 
ορίζεται 

 

 
 


