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                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ 

ΣΗΜΕΙΟ 5.1 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   9 - 11 - 2015 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ.πρωτ

: 

10634/121734 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ    

  

 

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: Greenfarm Χημικά Α.Ε. 

Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  Ταχ. Δ/νση: Λ. Μεσογείων 467 & 
Γούναρη 40 

TELEFAX: 210 92 12 090  Αγία Παρασκευή, Τ.Κ.: 153 43 
Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου  E-mail: info@gr.nufarm.com 

Τηλέφωνο: 210 92 87 161   
e-mail: chpanagopoulou@minagric.gr    
     
ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 

(ζιζανιοκτόνο) DIFFERENCE® 50 SC (δ.ο. Fluometuron) 

 

Β. Ανάκληση της με αριθ. 7860 έγκρισης κυκλοφορίας  

φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) DIFFERENCE® 50 SC 

 

 

  
 

AΠΟΦΑΣΗ 

Ο 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 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 80.5 αυτού. 

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

3. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη 
συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των 
οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
1907/2006. 
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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. 823/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Σεπτεμβρίου 
2012ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά παρέκκλιση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 
όσον αφορά τις ημερομηνίες λήξης της έγκρισης των δραστικών ουσιών 2,4-DB. 

7. Την αξιολόγηση της Αρμόδιας Αρχής (Μ.Φ.Ι. Σεπτέμβριος 2015) 
8. Το από   22 /10/2015 εισηγητικό σημείωμα της Υπηρεσίας 
9. Τη με αριθμ. Υ 26/06-10-2015 (ΦΕΚ 2144/τB΄/06-10-2015) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων 

του Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο 
Μπόλαρη. 

10. Τη με αριθ. 6252/78481/14-07-2015 (ΦΕΚ 1503/τB΄/17-07-2015) απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού για Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή 
Υπουργού» στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής 
και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους 
Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του πρώην Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

11. Την από 30/5/2013  και 25/9/2015 αίτηση της εταιρείας Greenfarm Χημικά Α.Ε. 
 
     ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

1Α Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 80.5 του 
Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν DIFFERENCE® 50 SC της 
εταιρείας Greenfarm Χημικά Α.Ε., με τα ακόλουθα στοιχεία: 

 
1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

 

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ) 

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης 
1.1.β Ημερομηνία λήξης 

70138 
9-11-2015 

31-05-2022 

 

 

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εμπορικό όνομα DIFFERENCE® 50 SC 

1.2.β Μορφή  Συμπυκνωμένο Εναιώρημα (SC) 

 

1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία (ες)  

Δραστική ουσία 1   

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας  
κατά ISO 

Fluometuron  

   

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής 
δραστικής ουσίας σε καθαρή 
δραστική ουσία 

99.2% β/β min  
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Χημική ομάδα Παράγωγα ουρίας.  
   
Παρασκευαστής NUFARM GmbH & Co KG, 

St Peter Strasse 25, A-4021, Linz, Austria 
Τηλ.: +43 732 6918 2455 
Fax: +43 732 6918 62455 
klaus.holzleithner@at.nufarm.com 

 

   

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 
επιχείρησης: 
NUFARM GmbH & Co KG, 

St Peter Strasse 25, A-4021, Linz, Austria 

 

 
   
Τεχνικές προδιαγραφές της  
δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας 
Fluometuron όπως έχουν κατατεθεί από την 
Παρασκευάστρια εταιρία Nufarm GmbH & Co KG 
Αυστρίας κατά τη διαδικασία συμμόρφωσης με την 
Οδηγία Καταχώρησης με ημερομηνία 31-5-2011 (Αρ. 
Πρ. Υ.Α.Α.Τ. 97310) και παραμένουν στα αρχεία της 
Αρμόδιας Αρχής. 

 

 

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα  
   
α) Κάτοχος της άδειας: Greenfarm Χημικά Α.Ε. 

Μεσογείων 467 & Γούναρη 40, 153 43, Αγία 
Παρασκευή 
Τηλ: +30 210 6990932, 
Fax: +30 210 6990862 
E-mail: info@gr.nufarm.com  

 

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

Ο κάτοχος της αδείας  

  
γ) Παρασκευαστής σκευάσματος: NUFARM GmbH & Co KG, 

St Peter Strasse 25, A-4021, Linz, Austria 
Τηλ.:+43 732 6918 2455 
Fax: +43 732 6918 62455 
klaus.holzleithner@at.nufarm.com  

 
δ) Εργοστάσιο παρασκευής του 

σκευάσματος 
Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 
επιχείρησης: 
NUFARM GmbH & Co KG, 

St Peter Strasse 25, A-4021, Linz, Austria 
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ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του 

σκευάσματος 
Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των 
επιχειρήσεων: 
1. NUFARM GmbH & Co KG, 

 St Peter Strasse 25, A-4021, Linz, Austria 
2. Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ 

ΒΙ.ΠΕ.Θεσ/νίκης, Τ.Κ. 570 22, Σίνδος 
 
στ) Εγγυημένη σύνθεση του 

σκευάσματος: 
Δραστική ουσία: Fluometuron 50 % β/o 
Βοηθητικές ουσίες: 56.70% β/β 
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος 
όπως αυτή κατατέθηκε με το με αριθ. πρωτ. 
6090/65632 / 30-05-2013 έγγραφο της 
ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζεται στο 
Παράρτηµα Ι της παρούσας. Είναι εμπιστευτική 
πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ 

 

 

2 Συσκευασία(ες) 

2.2 Συσκευασία(ες): 
 
Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 Φιάλη 1 Λίτρο HDPE 
2 Δοχεία 5, 10 Λίτρα 

 
3 Οδηγίες χρήσης: Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 
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Τρόπος εφαρμογής: 

Ομοιόμορφος ψεκασμός του εδάφους προσπαρτικά με 
ενσωμάτωση, προφυτρωτικά ή μεταφυτρωτικά με κατευθυνόμενο 
ψεκασμό στη βάση των βαμβακοφύτων, όταν αυτά έχουν ύψος 10-15 
εκ., με 30-60 λίτρα νερό ανά στρέμμα. 
Το ψεκαστικό να λειτουργεί υπό συνεχή ανάδευση με πίεση όχι 
μεγαλύτερη από 3 ατμόσφαιρες (45 psi) και με μπεκ τύπου σκούπας. 
 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: 

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη 
μέση. Ανακινήστε καλά το σκεύασμα, διαλύστε την απαιτούμενη 
ποσότητα αυτού σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο 
ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό. 
συνεχίζοντας την ανάδευση. 
 

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αμέσως μετά τον ψεκασμό καθαρίστε 
ενδελεχώς τον εξοπλισμό ψεκασμού. Αδειάστε τελείως το 
ψεκαστικό και ξεπλύνετε το δοχείο ψεκασμού, την αντλία και τα 
μπεκ 2 με 3 φορές με καθαρό νερό μέχρι να απομακρυνθούν ο αφρός 
και τα ίχνη του προϊόντος. 
 

Συνδυαστικότητα: Δε συνδυάζεται με θειοκαρβαμιδικά 
ζιζανιοκτόνα. 
Μπορεί να συνδυαστεί υπό ανάδευση με τα ζιζανιοκτόνα Dual Gold 
96 EC, Tender Gold, Mercantor 96 EC, Typhoon 96 EC και Pixel 96 EC 
(δραστική ουσία S-metolachlor) καθώς και τα Stomp 330 EC, Sromp 
Aqua 455 CS, Energiser EC, Energiser 455 CS, Stomp Aqua 455 CS, 
Prowl 330 EC, Prowl 455 CS, Abilerst 330 EC, Abilest 455 CS, Vinator 
330 EC, Vinator 455 CS, Revadis 330 EC, Revadis 455 CS (δραστική 
ουσία Pendimethalin). 
 

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος και της συσκευασίας: 

Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό 
ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) 
και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν με τρύπημα για τη 
διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία 
συλλογής για ανάκτηση ενέργειας. 
Η απόσυρση ή καταστροφή του προϊόντος θα πρέπει να γίνεται σε 
υψικαμίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή 
καταστροφή του. 
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4  Κατηγορία και 

τρόπος δράσης: 
Προσπαρτικό, προφυτρωτικό ή μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο 

κατά των ετησίων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στο 

βαμβάκι. Απορροφάται κυρίως από τις ρίζες και δευτερευόντως 

από το φύλλωμα και δρα διασυστηματικά παρεμποδίζοντας τη 

φωτοσύνθεση. 

 

 

5  5.1 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις 
σκευάσματος 

Τρόπος και χρόνος εφαρμογής Μέγιστος 
αριθμός 

εφαρμογών 
ανά 

καλλιεργητικ
ή περίοδο 

Κ.εκ. / 
στρ. 

(max) 

Όγκος 
ψεκ. 

υγρού λτ. 
/ στρ. 

Βαμβάκι Καταπολέμησ
η 
πλατύφυλλων 
και 
αγρωστωδών 
ζιζανίων 

240 – 
400 

30 – 60 Πριν τη σπορά, με ενσωμάτωση 
στο έδαφος σε βάθος 5 – 8 εκ. 
 

1 
(2 σε 

περίπτωση 
σπαστής 

εφαρμογής) 

300+100 
Ή 

200+200 
 

«Σπαστή» εφαρμογή 
προσπαρτικά, και προφυτρωτικά, 
με ενσωμάτωση 
 

Κατάλογος καταπολεμούμενων ζιζανίων: 

Προσπαρτική εφαρμογή: 

Καλή αποτελεσματικότητα:  
Βλήτο (Amaranthus retroflexus), 
Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli),  
Γλιστρίδα (Portulaca oleracea)  
Αγριοτοματιά (Solanum nigrum),  
Βέλιουρας (Sorghum halepense),  
Αγριομελιτζάνα (Xanthium strumarium), 
 

Μέτρια αποτελεσματικότητα: 
 Αγριοβαμβακιά (Abutilon thiophrasti) 

 

Σπαστή εφαρμογή (προσπαρτικά και προφυτρωτικά σε αναλογία: 300 κ.εκ. + 100 κ.εκ. ή 200 
κ.εκ. + 200 κ.εκ.) 
Καλή αποτελεσματικότητα:  
Αγριοβαμβακιά (Abutilon thiophrasti),  
Βλήτο (Amaranthus retroflexus), 
 Τάτουλας (Datura stramonium),  
Γλιστρίδα (Portulaca oleracea),  
Αγριοτοματιά (Solanum nigrum),  
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Βέλιουρας (Sorghum halepense),  
Αγριομελιτζάνα (Xanthium strumarium), 

 

Μέτρια αποτελεσματικότητα: Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli), 

 
5  5.1 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις 
σκευάσματος 

Τρόπος και χρόνος εφαρμογής Μέγιστος 
αριθμός 

εφαρμογών 
ανά 

καλλιεργητικ
ή περίοδο 

Κ.εκ. / 
στρ. 

(max) 

Όγκος 
ψεκ. 

υγρού λτ. 
/ στρ. 

Βαμβάκι Καταπολέμησ
η 
πλατύφυλλων 
και 
αγρωστωδών 
ζιζανίων 

240 – 
400 

30 – 60 Προφυτρωτικά. Εφόσον δεν 
ακολουθήσει βροχή, να 
ακολουθήσει άρδευση με 20 – 50 
m3 νερό / στρέμμα. 

1 
 

200  
Μετά το φύτρωμα των 
βαμβακοφύτων και όταν αυτά 
έχουν ύψος 10 – 15 εκ., με 
κατευθυνόμενο ψεκασμό στη 
βάση τους 

Κατάλογος καταπολεμούμενων ζιζανίων: 

 

Προφυτρωτική εφαρμογή: 

Καλή αποτελεσματικότητα: 
Λουβουδιές (Chenopodium spp) 

Αγριοβαμβακιά (Abutilon thiophrasti), 
 Βλήτο (Amaranthus retroflexus, Amaranthus sp.),  
Τάτουλας (Datura stramonium),  
Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli),  
Αγριοπιπεριά (Polygonum persicaria) 

Γλιστρίδα (Portulaca oleracea),  
Αγριοτοματιά (Solanum nigrum), 
 Βέλιουρας (Sorghum halepense),  
Αγριομελιτζάνα (Xanthium strumarium), 
 

Μεταφυτρωτική εφαρμογή: 
 
      Καλή αποτελεσματικότητα 
Αγριομελιτζάνα (Xanthium strumarium),  
Μέτρια αποτελεσματικότητα: 
 Βλήτο (Αmaranthus retroflexus),  
Αγριοτοματιά (Solanum nigrum)".  
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Η δόση είναι ανάλογη του τύπου του εδάφους και των ζιζανίων. Για ελαφριά εδάφη, μικρό 
πληθυσμό ζιζανίων και σε νεαρό στάδιο χρησιμοποιήστε χαμηλότερες δοσολογίες. 

2. Η προσπαρτική εφαρμογή συνίσταται για ξηρά εδάφη ή όταν αναμένεται να επικρατήσουν 
συνθήκες ξηρασίας μετά την εφαρμογή. 

3. Η μεταφυτρωτική εφαρμογή συνίσταται μόνο όταν δεν έχει υπάρξει καλός έλεγχος των 
ζιζανίων κατά την προσπαρτική ή προφυτρωτική εφαρμογή, με δοσολογία που δεν 
υπερβαίνει τα 200 κ.εκ./στρ. (σε κάθε περίπτωση, δε θα πρέπει να γίνεται υπέρβαση της 
συνολικής δόσης των 400 κ.εκ./στρ. με το σκεύασμα ανά έτος. 

4. Μπορεί να συνδυαστεί με σκευάσματα με δραστική ουσία pendimethalin ή S-metolachlor 
(βλέπε «Οδηγίες Χρήσης») για καλύτερο έλεγχο της Μουχρίτσας και άλλων αγρωστωδών 
ζιζανίων  

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 

Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων 
(μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κ.λπ.) όπου αυτό είναι 
δυνατόν και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό 
τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας. 

 

 

 

 

 

 
7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας  

 μεταξύ εφαρμογής και:  
 - σποράς ή φύτευσης της προσ-  
 τατευόμενης καλλιέργειας - Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην 

οποία χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα, στον ίδιο 
αγρό, την ίδια περίοδο, μπορεί να σπαρθεί μόνο 
βαμβάκι 

 

 - σποράς ή φύτευσης των  
 καλλιεργειών που ακολουθούν Μη σπέρνετε ή μη φυτεύετε άλλη καλλιέργεια πριν 

περάσουν 6μήνες από την εφαρμογή του και βαθύ 
όργωμα .  
 

 

 - της πρόσβασης του ανθρώπου   
 ή των ζώων στην καλλιέργεια   
 στην οποία έχει εφαρμοστεί το   
 σκεύασμα Οι εργάτες δεν πρέπει να εισέλθουν στο πεδίο 

εφαρμογής πριν το ψεκαστικό υγρό να έχει 
στεγνώσει. 
. 
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8  Στοιχεία 
φυτοτοξικότητας, 
ευαισθησίας 
ποικιλιών και 
κάθε άλλης 
παρενέργειας στα 
φυτά ή τα 
προϊόντα τους. 

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις 
αναγράφονται στην ετικέτα του, για τις ελληνικές εδαφοκλιματικές 
συνθήκες.
Τυχόν συμπτώματα φυτοτοξικότητας που μπορεί να εμφανιστούν 
στα φυτά του βαμβακιού σε περίπτωση μεταφυτρωτικής εφαρμογής 
είναι παροδικά και δεν επηρεάζουν την ανάπτυξη ή 
φυτών.

 

 

9  Σήμανση 

σκευάσματος: 

 

10 Δηλώσεις 

επικινδυνότητας 

Η302 

H351 

H411 

   

  EUH401

 

11   P102 

P405 

P270 

P201 

P261 

P264 

P273 

P280 

Sp1 

SPe3 

“Φοράτε
κατάλληλες
ανάμιξης/φόρτωσης και 
“Συστήνεται να γίνεται εφαρμογή του προϊόντος με ελκυστήρα με 
κλειστή καμπίνα”.

«Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν γάντια, φόρμα και μπότες εάν 
εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής λίγο μετά τον ψεκασμό».

 
Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 

ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις 
αναγράφονται στην ετικέτα του, για τις ελληνικές εδαφοκλιματικές 
συνθήκες. 
Τυχόν συμπτώματα φυτοτοξικότητας που μπορεί να εμφανιστούν 
στα φυτά του βαμβακιού σε περίπτωση μεταφυτρωτικής εφαρμογής 
είναι παροδικά και δεν επηρεάζουν την ανάπτυξη ή 
φυτών. 

  

GHS07, GHS08, GHS09

Προσοχή 

 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης 
 Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου 
 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 

επιπτώσεις. 
 

EUH401 Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 

περιβάλλον ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης στην ετικέτα

Μακριά από παιδιά. 
Φυλάσσεται κλειδωμένο. 
Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν 
το προϊόν. 
Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
Αποφύγετε να αναπνέετε τα εκνεφώματα.
Πλένετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.
Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά 
ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / 
πρόσωπο. 
Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε 
αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων

γη 
“Φοράτε κατάλληλα γάντια, προστατευτική ενδυμασία και 
κατάλληλες ανθεκτικές μπότες κατά την διάρκεια της 
ανάμιξης/φόρτωσης και εφαρμογής”. 
“Συστήνεται να γίνεται εφαρμογή του προϊόντος με ελκυστήρα με 
κλειστή καμπίνα”. 

εργάτες θα πρέπει να φορούν γάντια, φόρμα και μπότες εάν 
εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής λίγο μετά τον ψεκασμό».

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 

ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης 

 

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες που 
αναγράφονται στην ετικέτα του, για τις ελληνικές εδαφοκλιματικές 

Τυχόν συμπτώματα φυτοτοξικότητας που μπορεί να εμφανιστούν 
στα φυτά του βαμβακιού σε περίπτωση μεταφυτρωτικής εφαρμογής 
είναι παροδικά και δεν επηρεάζουν την ανάπτυξη ή παραγωγή των 

GHS07, GHS08, GHS09 

 

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 

περιβάλλον ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης στην ετικέτα 

Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό 

Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. 
Αποφύγετε να αναπνέετε τα εκνεφώματα. 
Πλένετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. 
Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. 

φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά 
ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / 

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του. 
Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε 

μέτρων από τη μη γεωργική 

γάντια, προστατευτική ενδυμασία και 
ανθεκτικές μπότες κατά την διάρκεια της 

“Συστήνεται να γίνεται εφαρμογή του προϊόντος με ελκυστήρα με 

εργάτες θα πρέπει να φορούν γάντια, φόρμα και μπότες εάν 
εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής λίγο μετά τον ψεκασμό». 

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 

ΑΔΑ: Ω0774653ΠΓ-ΘΕΗ



 
10 

 
 

 

12  Πρώτες 

βοήθειες - 

Αντίδοτο 

Γενική συμβουλή: P308+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ή 
πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε / επισκεφθείτε γιατρό. 
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο 
νερό και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. 
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλύνετε με σαπούνι και 
άφθονο νερό. 

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό 
αέρα. 
Σε περίπτωση κατάποσης: P301+P312: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: 
Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν 
αισθανθείτε αδιαθεσία. 
Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. 
Συμπτώματα: Δυσκολία στην αναπνοή, αταξία, αδυναμία, υπνηλία 
Αντίδοτο/θεραπεία: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, εφαρμόστε 
συμπτωματική θεραπεία. 
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777 

 

 
13 Προστασία των καταναλωτών   

13.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων 
(MRLs) 

Φυτικά Προϊόντα Προσωρινά 
σε mg/kg 

 fluometuron Έχουν καθοριστεί Ευρωπαϊκά MPLs  στον Κανονισμό 
396/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 
149/2008. 

   
 
13.2 Τελευταία επέμβαση 

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

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 

 Μη εφαρμόσιμο   

 
14  Συνθήκες 

αποθήκευσης, 

χρονική 

σταθερότητα του 

σκευάσματος 

Αποθηκεύστε το στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε 
δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος, σε θερμοκρασία >0οC 
προστατευμένο από απ’ ευθείας έκθεση στον ήλιο. Στις συνθήκες 
αυτές παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία 
παρασκευής του. 

 

 
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 
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 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. 7860  έγκριση κυκλοφορίας του φυτοπροστατευτικού  
προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) DIFFERENCE 50 SC, η οποία διαμορφώθηκε με τη με 
αριθ. 101981/1-11-2011  Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
Συγκεκριμένα :  

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

έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων για τρεις 
μήνες  (έως τις   9  -2 -2016  ). 

2. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα πώλησης 
για έξι επιπλέον μήνες από την υπογραφή της παρούσας (έως τις 9-5-2016  ). 
 

3. Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες 
για ένα ακόμα έτος από την ημερομηνία της παραγράφου 2 ανωτέρω (έως τις 
9/5/2017). 

 
4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες μετά την 9/5/2017     , θα πρέπει 

να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με 
ευθύνη και δαπάνες αυτού 
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Β Γενικές υποχρεώσεις    

 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 

 

 

Η Προϊσταμένη  της Γενικής Διεύθυνσης 

 

 

 

Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 

  

 
 
 

ΑΔΑ: Ω0774653ΠΓ-ΘΕΗ


		2015-12-15T12:16:31+0200
	Athens




