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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,            28-07-2020 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 7584/207434 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ    
 

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150, 176 71-Αθήνα Προς: 1. ΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ  

TELEFAX: 210 92 12 090  2. ΟΠ ΑΓΡΟΑΝΑΠΤΥΞΗ  

Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος  3. ΕΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 

Τηλέφωνο: 210 9287211  4. ΑΣ Ένωση Παραγωγών Ηλειακού Κάμπου 

e-mail: inasiopoulos@minagric.gr   5. ΑΣ Τραγανού–Ηλείας 

   6. ΑΣ Δημητριακών Ορεστιάδας “Η Ένωση” 

     

  Κοιν.: 1. ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ 

   2. ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ 

   3. Syngenta Hellas AEBE 

   4. ΣΕΓΕ ΑΒΕΕ 

   5. AGROTECHNICA OBEE 

   6. ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ 

   7. Arysta Lifescience Ελλάς ΑΕ 

   8. ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ 

   9. Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ  

   10. Γραφείο Υπουργού ΑΑΤ κ. Μ. Βορίδη 

   11. Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΑΑΤ 

Κου Γ. Στρατάκου 
     

     

     

ΘΕΜΑ: «Εξέταση αιτήσεων για χορηγηση κατά παρέκκλιση αδειών διάθεσης στην αγορά σύμφωνα με 

το άρθρο 53 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν 

τη δραστική ουσία diquat, για την αποξήρανση του στελέχους της πατάτας πριν την 

συγκομιδή »   
 

 

 

AΠΟΦΑΣΗ  

Ο  

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 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 Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ανώτατα όρια 

καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης.  

3. Τον Κανονισμό (EK) 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16-12-08 “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) 

1907/2006”. 
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4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής 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 Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1532, σύμφωνα με τον οποίο δεν ανανεώθηκε η έγκριση της 

δραστικής ουσίας diquat. 

6. Το Νόμο υπ’ αριθ. 4036/2012 (Α΄ 8) με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική 

χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4625/2019 (Α΄ 139) σε 

συμμόρφωση προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/782 και θεσπίστηκαν εναρμονισμένοι δείκτες κινδύνου για τη 

χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

7. Την αριθ. 5171/70387/15-5-2018 (Β΄ 1935) Υπ. Απόφαση “Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών 

μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 «Επείγουσες καταστάσεις φυτοπροστασίας» του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου”, όπως ισχύει.  

8. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) “Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης” και ειδικότερα το άρθρο 

109 αυτού. 

9. Την αριθ. 4933/75184/25-05-2018 (Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ) απόφαση διορισμού του Προϊσταμένου Γενικής 

Διεύθυνσης Γεωργίας.  

10.Tο άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 

Υπαλλήλων ΝΠΔΔ».  

11.Τη με αριθ. πρωτ.4645/125801/15.5.20 αίτηση για το σκεύασμα PENQUAT 20 SL (δρ. ου.: diquat). 

12.Τη με αριθ. πρωτ.5062/136044/27.5.20 αίτηση για το σκεύασμα DIQUA 20 SL (δρ. ου.: diquat). 

13.Τη με αριθ. πρωτ.5523/149034/5.6.20 αίτηση για το σκεύασμα DITEX 20 SL (δρ. ου.: diquat). 

14.Τη με αριθ. πρωτ.5773/156154/15.6.20 αίτηση για το σκεύασμα REGLONE 20 SL (δρ. ου.: diquat). 

15.Τη με αριθ. πρωτ.5823/158194/17.6.20 αίτηση για το σκεύασμα QUATROL 20 SL (δρ. ου.: diquat). 

16.Τη με αριθ. πρωτ.5883/160115/18.6.20 αίτηση για το σκεύασμα DIQUAT AGROTECHNICA 20 SL. 

17.Τη με αριθ. πρωτ.6028/164087/22.6.20 αίτηση για το σκεύασμα DIQUELL 20 SL (δρ. ου.: diquat). 

18.Η με αριθ. πρωτ.6256/170765/26.6.20 αίτηση για το σκεύασμα NU-QUAT 20 SL (δρ. ου.: diquat). 

19.Η με αριθ. πρωτ.6256/170765/26.6.20 αίτηση για το σκεύασμα REGALAT 20 SL (δρ. ου.: diquat). 
20.Τις καταχωρίσεις των αιτήσεων στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Αιτήσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 

(PPPAMS). 

21.Τις σχετικές εισηγήσεις των ΔΑΟΚ. 

22.Τα από 18-02-2020, 6-7-2020 και 13-7-2020 Υπηρεσιακά Σημειώματα του Τμήματος Προστασίας Φυτών 

της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής. 

23.Το από 23-07-2020 Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.  

24.Όπως προκύπτει από την αξιολόγηση της υποβληθείσας αίτησης: α) H δραστική ουσία diquat είχε εγκριθεί 

με την οδηγία 2001/21/EC ως ζιζανιοκτόνο και ως ξηραντικό. Υποβλήθηκε αίτηση για την ανανέωση της 

έγκρισής της, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, από την αξιολόγηση 

της οποίας διαπιστώθηκε υψηλός κίνδυνος για τους παρευρισκόμενους και τους κατοίκους και κατά 

συνέπεια δεν πληρούνταν τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1107/2009. Κατόπιν τούτου, με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1532 δεν ανανεώθηκε η έγκριση της. 

β) Τα σκευάσματα PENQUAT 20 SL, DIQUA 20 SL, REGLONE 20 SL, QUATROL 20 SL, DIQUAT 

AGROTECHNICA 20 SL, DITEX 20 SL, REGALAT 20 SL, DIQUELL 20 SL και NU-QUAT 20 SL, είχαν 

έγκριση μέχρι τις 4-5-2019. Οι εγκρίσεις ανακλήθηκαν σε εφαρμογή του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 

2018/1532. γ) Για την αποξήρανση των στελεχών της πατάτας, μετά την μη ανανέωση έγκρισης της δ.ο. 

diquat, έχουν έγκριση μόνο τρία (3) όμοια σκευάσματα που περιέχουν τη δραστική ουσία pelargonic acid. 

Σύμφωνα με τις αποφάσεις έγκρισης τους, τα σκευάσματα αυτά έχουν μέτρια αποτελεσματικότητα ενώ η 

εφαρμογή τους πρέπει να γίνει μετά από στελεχοκοπή του υπέργειου μέρους της καλλιέργειας. δ) Οι 

αιτούμενες GAP είναι ίδιες με αυτές που ίσχυαν μέχρι την ημερομηνία ανάκλησης των εγκρίσεων των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων για τα οποία υποβλήθηκε αίτηση. ε) Για τη χορήγηση κατά παρέκκλιση 

αδειών για τη χρήση της αποξήρανσης στελεχών πατάτας πριν τη συγκομιδή, συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

αριθ. 1 (απουσία εγκεκριμένων φπ) και 2 (ανάγκη χρονικού διαστήματος προσαρμογής σε αγρονομικές ή 

κοινωνικές συνθήκες που μπορεί να προέλθουν από την κατάργηση μιας ευρέως διαδεδομένης χρήσης στο 

παρελθόν) του άρθρου 3 της αριθ. 5171/70387/15-5-2018 (Β΄ 1935) Υπ. Απόφασης, όπως ισχύει. ζ) 

Σύμφωνα με το παράρτημα της οδηγίας (ΕΕ) 2019/782, ο συντελεστής στάθμισης των σκευασμάτων με τη 
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δραστική ουσία diquat είναι 64. η) Με την αριθ. 3480/93396/31.3.20 (ΑΔΑ: ΩΖΝΕ4653ΠΓ-9ΧΒ) Υπ. 

Απόφαση, έχει ήδη χορηγηθεί κατά παρέκκλιση άδεια διάρκειας 120 ημερών το έτος 2020 για τα 

σκευάσματα REGLONE 20 SL, QUATROL 20 SL, DIQUAT AGROTECHNICA 20 SL, DITEX 20 SL, 

REGALAT 20 SL, DIQUELL 20 SL και NU-QUAT 20 SL, για χρήση ίδια με την αιτούμενη (αποξήρανση 

του στελέχους της πατάτας πριν την συγκομιδή). 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε    

Α. Χορηγούμε κατά παρέκκλιση άδειες διάθεσης στην αγορά για την αποξήρανση του στελέχους της 

πατάτας πριν την συγκομιδή, στα ακόλουθα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν τη δραστική 

ουσία diquat και για χρήση εντός των αντίστοιχων Περιφερειακών Ενοτήτων που παρατίθενται 

κατωτέρω: 
 

1. PENQUAT 20 SL, για χρήση εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων Καβάλας, Ημαθίας, Ηλείας, 

Φλώρινας, Καρδίτσας, Αχαΐας, Χαλκιδικής, Ευβοίας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Πέλλας, Πρέβεζας και 

Αργολίδας.  

2. DIQUA 20 SL, για χρήση εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Ηλείας, 

Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Πέλλας και Χανίων.  

 

Τα στοιχεία των κατά παρέκκλιση αδειών είναι τα ακόλουθα (τα σημεία 3-15 και Β) είναι 

κοινά και για τα δύο σκευάσματα):  

 

1. PENQUAT 20 SL: 

 

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

 

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ) 

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης 

1.1.β Ημερομηνία λήξης 

70.258 

29-07-2020 

26-11-2020 

 

 

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εμπορικό όνομα PENQUAT 20 SL 

1.2.β Μορφή  Πυκνό διάλυμα (SL) 

 

1.3 Δραστική ουσία 

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO Diquat   

 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 

ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

diquat dibromide 95,6% (β/β) min 

 

 

   

Χημική ομάδα διπυριδίλια  

 

Παρασκευαστής  SHARDA CROPCHEM LIMITED 

2nd floor, Prime Business Park 

Dashrathlal Joshi Road 

Vile Parle (West) 

Mumbai – 400056, Ινδία   
 

Με εκπρόσωπο στην Ευρώπη: 

Sharda Cropchem España S.L. 

Edificio Atalayas Business Center,  

Carril Condomina nº 3, 12th Floor,  

30006 Murcia – Ισπανία 
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Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:  

Zhejiang Yongnong Chem. Ind. Co. Ltd.  

Lantian Yonqiang ,   

325024 - Wenzhou, Κίνα  

 

 

Τεχνικές προδιαγραφές της 

δραστικής ουσίας 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας όπως αυτές 

κατατέθηκαν με το με αριθ. πρωτ. 121034/17-07-08 έγγραφο 

της ενδιαφερόμενης εταιρείας, είναι εμπιστευτική πληροφορία 

και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ. 

 

 

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα  

α) Κάτοχος της άδειας 

 

 

     Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

ΑΣ (Κ.Α.Σ.Ο.Α.ΔΑΝΑΟΣ) ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

ΠΥΡΓΕΛΑ ΑΡΓΟΥΣ 21200,  

KASOA1@OTENET.GR 

 

ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ   

ΒΙ.ΠΕ Σίνδου, Θεσσαλονίκη  

Τηλ.: 2310 553355 – 7, Fax: 2310 545235  

E-mail: info@nitrofarm.gr    

 

 

β) Υπεύθυνος για τη διάθεση 

στους κατόχους της άδειας χρήσης 

ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ   

ΒΙ.ΠΕ Σίνδου, Θεσσαλονίκη  

Τηλ.: 2310 553355 – 7, Fax: 2310 545235  

E-mail: info@nitrofarm.gr     

 

 

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος SHARDA CROPCHEM LIMITED 

2nd floor, Prime Business Park 

Dashrathlal Joshi Road 

Vile Parle (West) 

Mumbai – 400056, Ινδία 

 

 

δ) Εργοστάσια παρασκευής του 

σκευάσματος 

 

1. Zhejiang Yongnong Chem. Ind. Co. Ltd. 

Lantian Yonqiang,  

325024 - Wenzhou, Κίνα 

2. Chemark  

Industrial Zone, H-8182  

Peremarton-gyartelep, Tulipan utca 

Ουγγαρία  

3. Safapack Ltd., 

4, Stapleton Road, Orton, Peterborough, 

PE2 6TB – Ηνωμένο Βασίλειο 

4. Organika Sarzyna S.A., 

ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, woj.Podkarpackie, 

Πολωνία 

5. LEHNKERING GmbH, 

Wendessener Strasse 11c 

D-38300 Wolfenbüttel, Γερμανία  
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ε) Εργοστάσια συσκευασίας του 

σκευάσματος 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 

1. Zhejiang Yongnong Chem. Ind. Co. Ltd. 

Lantian Yonqiang,  

325024 - Wenzhou, Κίνα 

2. Alcotan,  

Pol. Carretera La Isla 

Av. Oeste Par 63,  Dos Hermanas,  

41700, Sevilla, Ισπανία 

3. Chemia SPA,  

Via Statale,  

327 44047 Dosso (Ferrara),  Ιταλία 

4. I.R.C.A. SERVICE S.p.A,  

24040 Fornovo San Giovanni (BG), Ιταλία 

5. Chemark 

Industrial Zone, H-8182 

Peremarton-gyartelep, Tulipan utca, Ουγγαρία 

6. Safapack Ltd, 

4, Stapleton Road, Orton, Peterborough, 

PE2 6TB – Ηνωμένο Βασίλειο 

7. Organika Sarzyna S.A., 

ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, woj.Podkarpackie, 

Πολωνία 

8. LEHNKERING GmbH, 

Wendessener Strasse 11c 

D-38300 Wolfenbüttel, Γερμανία 

9. ALTHALER ITALIA S.R.L. 

Strada Com.le per Campagna, 5 

20078 San Colombano al Lambro MI, Italy  

10. AGROPAK Spółka Jawna  

ul. Darwina 1d, 43-603 Jaworzno, Πολωνία 

11. ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ Α.Ε., 

Οικ. Τετρ. 20 B 35, 57400  

ΣΙΝΔΟΣ - Θεσσαλονίκη 

 

 

στ) Εγγυημένη σύνθεση του 

σκευάσματος 

Δραστική ουσία: Diquat 20% β/ο  

(υπό μορφή diquat dibromide 37,4 % (β/ο)  

Βοηθητικές ουσίες 67,1% β/β 
 

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή 

κατατέθηκε με το με αριθ. πρωτ. 121034/17-07-08 έγγραφο 

της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική 

πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ. 

 

 

 

2 Συσκευασίες 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 ΦΙΑΛΕΣ  200, 250, 500 κ.εκ. και 1 λίτρου  HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας)   

2 ΔΟΧΕΙΑ    (2,5) , 5 , 10, 20 , 25 λίτρων HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας)  
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2. DIQUA 20 SL: 
 

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
 

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ) 

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης 

1.1.β Ημερομηνία λήξης 

70.009 

29-07-2020 

26-11-2020 

 

 

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εμπορικό όνομα DIQUA 20 SL 

1.2.β Μορφή:  Πυκνό διάλυµα (SL) 
 

1.3 Δραστική ουσία 
 

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO Diquat  

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 

ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

diquat dibromide 95,6% (β/β) min  

Χημική ομάδα Διπυριδίλια 

Παρασκευαστής SHARDA CROPCHEM LIMITED 

2nd floor, Prime Business Park 

Dashrathlal Joshi Road 

Vile Parle (West) 

Mumbai – 400056, Ινδία   
 

Με εκπρόσωπο στην Ευρώπη: 

Sharda Cropchem España S.L. 

Edificio Atalayas Business Center,  

Carril Condomina nº 3, 12th Floor,  

30006 Murcia – Ισπανία  

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Zhejiang Yongnong Chem. Ind. Co. Ltd.  

Lantian Yonqiang ,   

325024 - Wenzhou, Κίνα  

Τεχνικές προδιαγραφές της  

δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας 

όπως αυτές κατατέθηκαν με το με αριθ. πρωτ. 

121034/17-07-08 έγγραφο της ενδιαφερόμενης 

εταιρείας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και 

παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.  
 

 

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα  

   

α) Κάτοχος της άδειας: ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ – ΑΓΡΟΑΝΑΠΤΥΞΗ-

ΣΤΑΥΡΟΥ Ι. - ΖΑΝΙΑΣ Α. Ο.Ε. 

ΕΛΑΤΕΙΑ ΛΟΚΡΙΔΑΣ 35004, 

info@agroanaptixi.gr 

 

    Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ 

ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, ΤΚ 57022, Θεσσαλονίκη 

Τηλ. 2310 569 630, Fax 2310 797 047  

Email: info@farmachem.gr 

 

   

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση 

στην αγορά  

ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ 

ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, ΤΚ 57022, Θεσσαλονίκη 

Τηλ. 2310 569 630, Fax 2310 797 047  

Email: info@farmachem.gr  

 

mailto:info@agroanaptixi.gr
mailto:info@farmachem.gr
mailto:info@farmachem.gr
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γ) Παρασκευαστής σκευάσματος: SHARDA CROPCHEM LIMITED 

2nd floor, Prime Business Park 

Dashrathlal Joshi Road 

Vile Parle (West) 

Mumbai – 400056, Ινδία 

 

 

δ) Εργοστάσια παρασκευής του 

σκευάσματος 

1. Zhejiang Yongnong Chem. Ind. Co. Ltd. 

Lantian Yonqiang,  

325024 - Wenzhou, Κίνα 

2. Chemark  

Industrial Zone, H-8182  

Peremarton-gyartelep, Tulipan utca 

Ουγγαρία  

3. Safapack Ltd., 

4, Stapleton Road, Orton, Peterborough, 

PE2 6TB – Ηνωμένο Βασίλειο 

4. Organika Sarzyna S.A., 

ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, 

woj.Podkarpackie, Πολωνία 

5. LEHNKERING GmbH, 

Wendessener Strasse 11c 

D-38300 Wolfenbüttel, Γερμανία 
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ε) Εργοστάσια συσκευασίας του 

σκευάσματος 

1. Zhejiang Yongnong Chem. Ind. Co. Ltd. 

Lantian Yonqiang,  

325024 - Wenzhou, Κίνα 

2. Alcotan,  

Pol. Carretera La Isla 

Av. Oeste Par 63,  Dos Hermanas,  

41700, Sevilla, Ισπανία 

3. Chemia SPA,  

Via Statale,  

327 44047 Dosso (Ferrara),  Ιταλία 

4. I.R.C.A. SERVICE S.p.A,  

24040 Fornovo San Giovanni (BG), Ιταλία 

5. Chemark 

Industrial Zone, H-8182 

Peremarton-gyartelep, Tulipan utca, Ουγγαρία 

6. Safapack Ltd, 

4, Stapleton Road, Orton, Peterborough, 

PE2 6TB – Ηνωμένο Βασίλειο 

7. Organika Sarzyna S.A., 

ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, 

woj.Podkarpackie, Πολωνία 

8. LEHNKERING GmbH, 

Wendessener Strasse 11c 

D-38300 Wolfenbüttel, Γερμανία 

9. ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ 

ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Θεσσαλονίκη 

10. ΓΕΩΦΑΡΜ ΑΕΒΕ, 

Λεωφ. ΝΑΤΟ 19300, Ασπρόπυργος Αττικής 

11. AGROTECHNICA ΟΒΕΕ, 

ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης (Σίνδου), Τ.Θ. 1112 

12. ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ Α.Ε., 

Οικ. Τετρ. 20 B 35, 57400  

ΣΙΝΔΟΣ - Θεσσαλονίκη 

 

 

στ) Εγγυημένη σύνθεση του 

σκευάσματος: 

Δραστική ουσία: Diquat 20% β/ο  

(υπό μορφή diquat dibromide 37,4 % (β/ο)  

Βοηθητικές ουσίες 67,1% β/β 
 

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος 

όπως αυτή κατατέθηκε με το με αριθ. πρωτ. 

121034/17-07-08 έγγραφο της ενδιαφερόμενης 

εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και 

παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.  

 

 

2 Συσκευασίες 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 ΦΙΑΛΕΣ  200, 250, 500 κ.εκ. και 1 λίτρου  HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας)   

2 ΔΟΧΕΙΑ    (2,5) , 5 , 10, 20 , 25 λίτρων HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας)  
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Τα ακόλουθα σημεία (3-15 και Β) είναι κοινά και για τα δύο σκευάσματα: 

 

3.  Οδηγίες 

χρήσης 

 

Προορίζεται για επαγγελματίες  χρήστες.  

Τρόπος εφαρμογής: Καθολικός ομοιόμορφος ψεκασμός του φυλλώματος της 

πατάτας με ψεκαστικό υψηλού όγκου με χαμηλή πίεση. Ψεκαστικό υγρό 30-50 

λίτρα το στρέμμα. Με χειροκίνητο ψεκαστήρα ο όγκος του νερού το λιγότερο 20 

λίτρα το στρέμμα. Μπεκ τύπου σκούπας. Η πίεση ψεκασμού μέχρι 1 ατμόσφαιρα. 

Συνδυαστικότητα: --- 

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζoυμε τo δοχείο του ψεκαστικού 

μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την 

συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό, 

αναδεύοντας συνεχώς. 

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: μετά τον ψεκασμό είναι απαραίτητος ο 

σχολαστικός καθαρισμός του ψεκαστήρα με άφθονο καθαρό νερό.    

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και της συσκευασίας: Οι 

φιάλες και τα δοχεία 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 τη διασφάλιση της μη περαιτέρω 

χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 

 

 

 

4.  Κατηγορία και 

τρόπος δράσης 

Χρησιμοποιείται σαν αποφυλλωτικό στην καλλιέργεια της πατάτας με 

σκοπό να διευκολυνθεί η συγκομιδή. 

 

5. Φάσμα δράσης 

Πεδίο 

Εφαρμογής 
Στόχος 

Δόσεις σκευάσματος 
Τρόπος και χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος αριθμός 

εφαρμογών ανά 

καλλιεργ. περίοδο 
κ.εκ./ 

στρ. 

κ.εκ./ 100 

λίτρα ψεκ. 

υγρού 

Όγκος ψεκ. 

υγρού 

λίτρα/στρ. 

Πατάτα 

SOLTU 

Αποξήρανση 

στελεχών πριν 

την συγκομιδή 

400 - 30-50 

Ψεκασμός κατά την 

περίοδο της συγκομιδής. 

Βεβαιωθείτε πριν το 

ψεκασμό ότι το έδαφος 

γύρω από τους κονδύλους 

είναι υγρό. Μην ψεκάζετε 

όταν υπάρχει ξηρασία. 

1 

 

6.  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 προστατευόμενης καλλιέργειας:  - 
  

-σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:  - 
  

-της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην 

καλλιέργεια που εφαρμόστηκε το σκεύασμα : 

Η είσοδος του εργάτη στον αγρό 

συνιστάται να γίνεται 24 ώρες μετά 

την εφαρμογή του σκευάσματος. 

Δέκα (10) ημέρες για είσοδο ζώων. 
 

 

8.  Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε 

άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: 

Δεν είναι φυτοτοξικό στην 

συνιστώμενη καλλιέργεια και δόσεις 

εφαρμογής. 
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9.  Εικονογράμματα 

κινδύνου: 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

       
     GHS09  GHS06 GHS05 GHS08 

 

10.  Δηλώσεις 

επικινδυνότητας: 
H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.  

H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.  

H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.  

H330: Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής.  

H372: Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη 

έκθεση.  

H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις 

 

11.  Δηλώσεις 

προφύλαξης: 

 

 

 

P102: Μακριά από παιδιά.  

P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.  

P260: Μην αναπνέετε αναθυμιάσεις/ αέρια/ ατμούς/ εκνεφώματα.  

P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.  

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  

P271: Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.  

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής 

προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.  

P284: Φοράτε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής.  

P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.  

Να φοράτε μάσκα με φίλτρο κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή.  

Να φοράτε, κατάλληλες μπότες κατά την εφαρμογή.  

Στην περίπτωση εισόδου αμέσως μετά τον ψεκασμό, ο εργάτης πρέπει να φοράει 

κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία γάντια και μπότες. 
 

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

Spe3: Για να προστατέψτε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήνετε μίαν αψέκαστη ζώνη 

προστασίας 15 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.  

Spe3: Για να προστατέψτε μη στοχευόμενα φυτά να αφήνετε μίαν αψέκαστη ζώνη 

προστασίας 5 μέτρων μέχρι μη γεωργική γη.  

EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 

ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 
 

12.  Πρώτες 

βοήθειες – 

Αντίδοτο 

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή 

την ετικέτα.  

P301+P312: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.  

P330: Ξεπλύνετε το στόμα.  

P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και 

σαπούνι.  

P332+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε 

γιατρό.  

P362: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετέ τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.  

P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά 

με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι 

εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.  

P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.  

P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό 

αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.  

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777  
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13. Προστασία των καταναλωτών:  

 

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:  

 

Πεδίο Εφαρμογής PHI   

Πατάτα 10 ημέρες  

14  Συνθήκες 

αποθήκευσης, χρονική 

σταθερότητα του 

σκευάσματος: 

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον στην 

αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά 

αεριζόμενο και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης προστατευμένο 

από το άμεσο ηλιακό φως. 

 

 

 

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. 

 

Β. Γενικές υποχρεώσεις:    

 1. Οι κάτοχοι των αδειών είναι υποχρεωμένοι σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσουν 

την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που 

περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση των προϊόντων. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας 

πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση. 

2. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/11 και την παρούσα 

απόφαση. 

3. Η διαφήμιση των σκευασμάτων επιτρέπεται μόνο εφ’ όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της 

έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία. 

4. Οι εταιρείες που διακινούν τα σκευάσματα οφείλουν να τηρούν για τουλάχιστον πέντε (5) 

χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγουν και διαθέτουν στην αγορά το αντίστοιχο 

φυτοπροστατευτικό προϊόν και να προσκομίσουν τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά 

ζητηθούν.  

5. Στο έντυπο ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης, θα πρέπει να ταυτοποιείται το χωράφι 

στο οποίο θα γίνει η εφαρμογή, π.χ. με γεωγραφικές συντεταγμένες. 

6. Οι αιτούντες την κατά την παρέκκλιση του άρθρου 53 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 

άδεια διάθεσης στην αγοράς είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή της, ενώ οι ίδιοι και/ή οι 

υπεύθυνοι για τη διάθεση στην αγορά, υποχρεούνται να ενημερώνουν την οικεία 

Περιφερειακή Ενότητα και την υπηρεσία μας εάν περιέλθει σε γνώση τους οποιαδήποτε 

δυσμενή επίπτωση από τη χρήση τους. Επισημαίνεται ότι τυχόν απόκρυψη κάθε σχετικής 

πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά. 

7. Σε εφαρμογή του άρθρου 67 του καν. 1107/2009, οι κάτοχοι της άδειας διάθεσης στην αγορά 

και οι εταιρείες που διακινούν το προϊόν, οφείλουν να συγκεντρώσουν και να υποβάλουν 

στην Υπηρεσία μας το αργότερο έως 31-10-2020 ξεχωριστές ή από κοινού εκθέσεις με 

πληροφορίες: 

7.1. Για τη συνολική ποσότητα κάθε σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε σε εφαρμογή της 

παρούσας. 

7.2. Για τη συνολική έκταση σε στρέμματα στην οποία χρησιμοποιήθηκε το κάθε σκεύασμα 

σε εφαρμογή της παρούσας. 

7.3. Καταγραφής καλλιεργητικών πρακτικών και λοιπών φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

που εφαρμόστηκαν στις εκτάσεις που χρησιμοποιήθηκαν τα σκευάσματα. 

8. Κάθε επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων κάτοχος των σκευασμάτων, 

υποχρεούται να παραδώσει στον προμηθευτή μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) 
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ημερών από τη λήξη της κατά παρέκκλιση άδειας, κάθε ποσότητα του σκευάσματος που 

δεν χρησιμοποίησε.  

9. Για τα τυχόν αποθέματα των σκευασμάτων στα καταστήματα χονδρικής και λιανικής 

πώλησης γεωργικών φαρμάκων μετά το πέρας της επιτρεπόμενης περιόδου χρήσης, 

ισχύουν τα αναφερόμενα στο ΠΔ 159/2013 και ειδικότερα το άρθρο 10 σημείο η. 

10. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών 

από την ανάρτηση της παρούσας στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

 

Γ. Απορρίπτουμε τις αιτήσεις για χορήγηση κατά παρέκκλιση αδειών στα φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα DITEX, REGLONE, QUATROL, DIQUAT-AGROTECHNICA, DIQUELL, NU-

QUAT και REGALAT που περιέχουν τη δραστική ουσία diquat, για τους εξής λόγους: 
 

1. Με την αριθ. 3480/93396/31.3.20 (ΑΔΑ: ΩΖΝΕ4653ΠΓ-9ΧΒ) Υπ. Απόφαση, έχει ήδη 

χορηγηθεί κατά παρέκκλιση άδεια διάρκειας 120 ημερών το έτος 2020 για τα εν λόγω 

σκευάσματα, για χρήση ίδια με την αιτούμενη (αποξήρανση του στελέχους της πατάτας 

πριν την συγκομιδή). 

2. Με το άρθρο 9 παρ. 1 της αριθ. 5171/70387/16.5.2018 Υπ. Απόφασης (Β΄ 1935), 

προβλέπονταν ότι: “Μετά την έκδοση υπουργικών αποφάσεων για την αδειοδότηση φπ 

σύμφωνα με το άρθρο 53 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 για αντιμετώπιση ενός κινδύνου, 

δεν θα χορηγείται άλλη άδεια για την αντιμετώπιση του ίδιου κινδύνου, στην ίδια 

καλλιεργητική περίοδο ή/και περίοδο χρήσης και περιοχή”. Ήταν δηλαδή δυνατή η χορήγηση 

νέας κατά παρέκκλιση άδειας στο ίδιο σκεύασμα, για την περίπτωση της φθινοπωρινής 

πατάτας αν είχε χορηγηθεί κατά παρέκκλιση άδεια για την εαρινή πατάτα. Η εν λόγω 

διάταξη καταργήθηκε με την αριθ. 5035/135218/26.5.20 Υπ. Απόφαση (Β΄ 2184), η οποία 

δημοσιεύθηκε στις 5-6-2020 και ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της. 

3. Οι αιτήσεις των ανωτέρω σκευασμάτων υποβλήθηκαν από τις 5-6-2020 μέχρι τις 26-6-

2020, ήτοι όχι νωρίτερα από την ημερομηνία δημοσίευσης της αριθ. 5035/135218/26.5.20 

Υπ. Απόφασης, ώστε – όπως προβλέπει το άρθρο 2 αυτής (μεταβατικές διατάξεις) – να 

εξεταστούν με βάση τα οριζόμενα στην αριθ. 5171/70387/16.5.2018 Υπ. Απόφαση και 

επομένως να δύνανται να λάβουν νέα κατά παρέκκλιση άδεια λόγω διαφορετικής περιόδου 

χρήσης (φθινοπωρινή πατάτα - εαρινή πατάτα). 

4. Σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009: “Κατά παρέκκλιση από 

το άρθρο 28, σε ειδικές περιπτώσεις ένα κράτος μέλος μπορεί να αδειοδοτήσει, για χρονικό 

διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 120 ημέρες, τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

στην αγορά, για περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση, σε περίπτωση που το μέτρο αυτό 

κρίνεται αναγκαίο λόγω κινδύνου, ο οποίος δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με άλλα εύλογα 

μέσα”.   

5. Τυχόν χορήγηση 2ης κατά παρέκκλιση άδειας στα σκευάσματα αυτά εντός του ίδιου 

ημερολογιακού έτους (2020) έρχεται σε αντίθεση με το πνεύμα της ανωτέρω διάταξης, 

καθώς στην περίπτωση αυτή τα συγκεκριμένα σκευάσματα θα έχουν λάβει συνολικά κατά 

παρέκκλιση άδεια για 240 ημέρες (έχουν ήδη λάβει 120 ημέρες και αιτούνται άλλες 120 

ημέρες).   

6. Επιπλέον, επειδή υπάρχουν ήδη σκευάσματα τα οποία αιτήθηκαν και λαμβάνουν για πρώτη 

φορά κατά παρέκκλιση άδεια για την αποξήρανση στελεχών πατάτας το έτος 2020 

(PENQUAT, DIQUA, MIZUKI), ο κίνδυνος που αναφέρει το άρθρο 53 του Κανονισμού 

(ΕΚ) 1107/2009 αντιμετωπίζεται επαρκώς.  
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Δ. Κατά της παρούσας Απόφασης, οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα, κάνοντας χρήση των 

διατάξεων του άρθρου 24 (παρ. 1) του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), να ασκήσουν είτε αίτηση 

θεραπείας (ενώπιον της αρχής που εξέδωσε την πράξη, ζητώντας την ανάκληση ή την 

τροποποίησή της) είτε ιεραρχική προσφυγή (ενώπιον της αμέσως ανώτερης αρχής από αυτή 

που εξέδωσε την πράξη, ζητώντας την ακύρωσή της). 

 

 

 

 
                          Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

       ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  

κ.α.α. 
 

 

 

         Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ 
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