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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Αθήνα,   
28 - 12 - 2011 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 103845 

& ΤΡΟΦΙΜΩΝ   

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ    

 

Ταχ . ∆/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς:  Agrichem B.V. 

Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ   Koopvaardijweg 9 

TELEFAX: 210 92 12 090   4906 CV Oosterhout 

Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου   The Netherlands 

Τηλέφωνο: 210 92 87 161   ∆ια µέσου της εταιρείας 

e-mail: syg036@minagric.gr   ΤΟΥΤΟΥΤΖΙ∆ΑΚΗΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

    Τσιτούρη 22 , 152 31- Χαλάνδρι 

    (µε απόδειξη) 

     

  Κοιν.: 1. Γραφείο Υπουργού 

    κου. Κ. Σκανδαλίδη 

   2. Γραφείο  Υφυπουργού 

    κ. Ι. ∆ριβελέγκα 

   3. Περιφερειακές Ενότητες 

ΘΕΜΑ:   ∆ /νσεις Αγροτικής Οικονοµίας  

   και Κτηνιατρικής (µε e-mail) 

   Έδρες τους 

  4. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό 

   Ινστιτούτο 

   Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά 

    

  5. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. 

 

Χορήγηση οριστικής   έγκρισης 

διάθεσης στην αγορά στο 

φυτοπροστατευτικό προϊόν 
(ζιζανιοκτόνο) FINY ” 

 

  Έδρες τους 

   6. ΕΣΥΦ 

    Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα 

   7. Εσωτερική διανοµή: 

-Τµήµατα Β΄, Γ΄ & Ε΄ της 

    ∆/νσής µας 

-Γραµµατεία της ∆/νσής µας 

   8. Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων 

    ∆ιδότου 26, Αθήνα 
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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 21
ης

 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 ειδικότερο το άρθρο 80 αυτού. 

2. 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. 

3.  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  

4. 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 

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 , όπως τροποποιήθηκε µε το SANCO doc.357 /rev.3/ 2008 

6. Την έγκριση του από την Ιταλία και την αξιολόγηση του Η.Β. 

7. Τη µε αριθ. 454/2011 ατοµική γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους µε θέµα 

“αρµόδιες αρχές εφαρµογής του Κανονισµού 1107/2009 σχετικά µε τη διάθεση 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά”, η οποία έγινε αποδεκτή από τον ΥΠΑΑΤ 

8. Το Π.∆. 110/11.11.2011 (Α΄ 243) «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών». 

9. Τη µε αριθ. 196018/25.11.2011 (B΄ 2741) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για “ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Ιωάννη ∆ριβελέγκα και Αστέριο  Ροντούλη». 

10. Τις από 4-10-2010 και 3-6-2011 αιτήσεις του κ. Τουτουντζιδάκη Αντώνιου εκ µέρους της 

.εταιρείας Agrichem B.V. Ολλανδίας 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

 

Α Χορηγούµε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύµφωνα µε το άρθρο 80,  του 

Κανονισµού 1107/2009  στο φυτοπροστατευτικό προϊόν FINY της εταιρείας Agrichem B.V. 

Ολλανδίας, µε υπεύθυνο επικοινωνίας στη χώρα µας την εταιρεία. ΤΟΥΤΟΥΤΖΙ∆ΑΚΗΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε µε τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

 

 

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

 

1.1 Αριθµός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ) 
1.1.α Ηµεροµηνία χορήγησης 

1.1.β Ηµεροµηνία λήξης 

7966 

28-12-2011 

31-12-2015 

 

 

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εµπορικό όνοµα FINY 

1.2.β Μορφή  Εναιωρηµατοποιήσιµοι κόκκοι (WG) 

 

1.3 ∆ραστική ουσία 

α) Κοινή ονοµασία της δραστικής ουσίας κατά ISO Metsulfuron-methyl 

(οµάδα σουλφονυλουριών)  
 

 

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή 

δραστική ουσία: 
Min 960 g/kg   

 

γ) Παρασκευαστής της δ.ο.: Agrichem B.V. 
Koopvaardijweg 9 

4906 CV Oosterhout 

The Netherlands 

Tel: +31 162 431 931 

Fax: +31 162 456 797 

Contact: Mrs. M. van Rijswijk,  

Regulatory Affairs Manager 

E-mail: m.vanrijswijk@agrichem.nl 

 

 

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Atul Limited Agrochemicals Division 
, India 

η ∆/νση του εργοστασίου είναι εµπιστευτική πληροφορία 

και βρίσκεται στο Παράρτηµα Ι της παρούσας). 

 

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της  

δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας 

Metsulfuron-methyl όπως προσδιορίζονται στο Τµήµα J 

της αίτησης για οριστική έγκριση µε ηµεροµηνία 4-10-

2010 (Αρ. Πρ. Υ.Α.Α.Τ. 189485), και παραµένουν στα 

αρχεία της Αρµόδιας Αρχής 
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1.4 Πληροφορίες για το σκεύασµα  

   

α) Κάτοχος της έγκρισης: Agrichem B.V. 
Koopvaardijweg 9 

4906 CV Oosterhout 

The Netherlands 

Tel: +31 162 431 931 

Fax: +31 162 456 797 

Contact: Mrs. M. van Rijswijk,  

Regulatory Affairs Manager 

E-mail: m.vanrijswijk@agrichem.nl 

 

   

Υπεύθυνος επικοινωνίας στην Ελλάδα ΤΟΥΤΟΥΤΖΙ∆ΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
Τσιτούρη 22 , 152 31- Χαλάνδρι 

Tηλ.: 210-6725174 

Fax : 210-6725174 

E-mail: aconsult@otenet.gr 

a.toutoutzidakis@yahoo.gr 

 

   

β) Υπεύθυνος για την τελική 

συσκευασία και σήµανση (εφόσον είναι 

διαφορετικός από τον κάτοχο της 

έγκρισης) 

ΤΟΥΤΟΥΤΖΙ∆ΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

Τσιτούρη 22 , 152 31- Χαλάνδρι 

Tηλ.: 210-6725174 

Fax : 210-6725174 

E-mail: aconsult@otenet.gr 

a.toutoutzidakis@yahoo.gr 

 

  

γ) Παρασκευαστής σκευάσµατος: Agrichem B.V. 
Koopvaardijweg 9 

4906 CV Oosterhout 

The Netherlands 

Contact: Mr. F. Borges, CEO  

Tel: +31 162 431 931 

Fax: +31 162 456 797 

E-mail: info@agrichem.nl 

 

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του 

σκευάσµατος 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: 

Agrichem B.V. 
The Netherlands 

 

(η ∆/νση του εργοστασίου είναι εµπιστευτική 

πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτηµα Ι της 

παρούσας). 

 

 

  

∆) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του 

σκευάσµατος 
Agrichem B.V. 
The Netherlands 
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στ) Εγγυηµένη σύνθεση του 

σκευάσµατος: 
Metsulfuron-methyl 20 % (β/β) 

Βοηθητικές ουσίες    79,17% β/β  

 
Η πλήρης εγγυηµένη σύνθεση του σκευάσµατος 

προσδιορίζεται στο Τµήµα J της αίτησης για οριστική 

έγκριση µε ηµεροµηνία 4-10-2010 (Αρ. Πρ. Υ.Α.Α.Τ. 

189485)και παραµένει στα αρχεία της Αρµόδιας 

Αρχής 

2 
Συσκευασία(ες) 

2.1 Συσκευασία(ες):δέκαπέντε (15) 

 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

 Πλαστικό βάζο µε καπάκι 

ασφαλείας 

15, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 

120, 150, 200, 250, 300, 400, 

500 και 600 γραµ. 

HDPE (καπάκι) 

polypropylene 

homopolymer(βάζο) 

 

 

3  Οδηγίες χρήσης: Προορίζεται µόνο για επαγγελµατίες χρήστες 
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  Τρόπος εφαρµογής: Μεταφυτρωτικός ψεκασµός µε µπεκ τύπου 

σκούπας και µε 30-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέµµα. 

 

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:  
Γεµίστε το ψεκαστικό µέσο µέχρι τη µέση µε καθαρό νερό και 

προσθέστε την απαιτούµενη ποσότητα σκευάσµατος, υπό συνεχή 

ανάδευση.  Συµπληρώστε το ψεκαστικό µε το υπόλοιπο νερό 

συνεχίζοντας την ανάδευση καθ όλη την διάρκεια του ψεκασµού  

 

Καθαρισµό ψεκαστήρα: για να αποφευχθούν ζηµιές σε επόµενες 

καλλιέργειες διαφορετικές από τα σιτηρά, αµέσως µετά το ψεκασµό του 

FINY, ξεπλύνετε σχολαστικά το ψεκαστικό µηχάνηµα,  τόσο στο 

εσωτερικό του όσο και στα ακροφύσια και στα φίλτρα, µε κατάλληλο 

καθαριστικό διάλυµα, ακλουθώντας την εξής διαδικασία:  

1. Αµέσως µετά το ψεκασµό, αδειάστε τελείως το βυτίο και ξεπλύνετε 

σχολαστικά το εξωτερικό µέρος του ψεκαστικού µηχανήµατος µε 

καθαρό νερό.  

2. Ξεπλύνετε το εσωτερικό µέρος του βυτίου µε καθαρό νερό και 

κυκλοφορείστε το µέσα από όλα τα µέρη του ψεκαστικού µηχανήµατος 

χρησιµοποιώντας  τουλάχιστον 1/10 της συνολικής χωρητικότητας του 

βυτίου. Αδειάστε τελείως το βυτίο. 

3. Γεµίστε το βυτίο µέχρι την µέση µε καθαρό νερό και προσθέστε 1/3 

λίτρου οικιακής αµµωνίας για κάθε 100 λίτρα νερού (τελική επιθυµητή 

συγκέντρωση 0.03%). Βάλτε σε λειτουργία το αναδευτήρα  και αφήστε 

το διάλυµα να κυκλοφορήσει σε όλο το ψεκαστικό µηχάνηµα. 

Απογεµίστε το βυτίο µε καθαρό νερό και αφήστε το για 15 λεπτά µε 

συνεχή ανάδευση.  Αφήστε το διάλυµα να κυκλοφορήσει ξανά σε όλο 

το ψεκαστικό µηχάνηµα και στην συνέχεια αδειάστε τελείως το βυτίο. 

4. Αφαιρέστε τα φίλτρα και τα µπεκ και ξεπλύνετε τα ξεχωριστά µε 

διάλυµα οικιακής αµµωνίας στην ίδια συγκέντρωση που 

χρησιµοποιήθηκε για το καθαρισµό του ψεκαστικού µηχανήµατος. 

5. Γεµίστε το βυτίο µε καθαρό νερό µε τουλάχιστον 1/10 της συνολικής 

χωρητικότητας του και αφήστε το νερό να κυκλοφορήσει σε όλο το 

ψεκαστικό µηχάνηµα . Αδειάστε τελείως το βυτίο. 

6. Μη ρίχνετε ποτέ τα νερά του καθαρισµού σε ευαίσθητες καλλιέργειες 

ή σε εδάφη στα οποία πρόκειται να καλλιεργηθούν ευαίσθητες 

καλλιέργειες.  

 

Συνδυαστικότητα: Το προϊόν δεν αναµιγνύεται µε προϊόντα που 

περιέχουν δ.ο. tralkoxidim και µε λιπάσµατα. 

 

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: 
Τα κενά µέσα συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουµένως µε 

σκίσιµο για τη διασφάλιση της µη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε 

σηµεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 
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4  Κατηγορία και 

τρόπος δράσης: 

Εκλεκτικό διασυστηµατικό ζιζανιοκτόνο της οµάδας των 

σουλφονυλουριών καταπολεµά πλατύφυλλα ζιζάνια, µεταφυτρωτικά 

στις καλλιέργειες του Σιτάρι, Κριθάρι, Βρώµη, και Τριτικάλε. 

∆ρα παρεµποδίζοντας το ένζυµο ALS, συνθετάση του οξειγαλακτικού. 

Απορροφάται κυρίως από τα φύλλα και σε πολύ µικρό βαθµό από τις 

ρίζες και στη συνέχεια µεταφέρεται τόσο µε τον ανιόντα όσο και µε τον 

κατιόντα χυµό. Μερικές µέρες µετά τον ψεκασµό η ανάπτυξη των 

καταπολεµούµενων ζιζανίων έχει ήδη σταµατήσει και τα πρώτα 

συµπτώµατα αρχίζουν να εµφανίζονται. Πλήρης νέκρωση επέρχεται σε 

διάστηµα 4-6 εβδοµάδων 

 

5  
ΠΕ∆ΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

ΣΤΟΧΟΙ  ∆ΟΣΕΙΣ 

(γραµ./στρ.)  

Όγκο 

ψεκ. 

υγρού 

λίτρα/στρ 

ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ  

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

Μέγιστος αριθµός 

εφαρµογών / 

καλλιεργητική 

περίοδο 

Σιτάρι, 

Κριθάρι, 

Βρώµη, , 

Τριτικάλε 

πλατύφυλλα  

Ζιζάνια (1) 

2 - 3  30-40 Εφαρµογή νωρίς την 

άνοιξη από την αρχή του 

φυτρώµατος (BBCH 12) 

µέχρι το σχηµατισµό του 

2
ου

 γόνατου (BBCH 32) 

και όταν τα ζιζάνια είναι 

ακόµα µικρά και 

βρίσκονται σε φάση 

γρήγορης ανάπτυξης   

1 

Παρατηρήσεις: 

1. Καταπολεµoύµενα ζιζάνια  

 Stellaria media (στελλάρια), Veronica persica. (βερόνικα), Papaver rhoeas (παπαρούνα), Capsella 

bursa-pastoris (καψέλλα), Viola tricolore (αγριοπανσές), Matricharia chamomilla (Χαµοµήλι), Cirsium 

arvensis (Κίρσιο), Amaranthus retroflexus (τραχύ βλήτο), Rumex spp. (λάπαθο) , Lamium purpureum 

(πορφυρό λάµιο),  Polygonum aviculare (Πολυκόµπι), Polygonum convolvulus (Πολύγωνο),  
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Ειδικές συνθήκες 

γεωργικές, 

φυτοϋγείας ή 

περιβαντολλογικές 

υπό τις οποίες το 

σκεύασµα µπορεί 

1. Μη ψεκάζετε όταν φυσάει και αντίθετα µε τη φορά του ανέµου.  

2. Κατά τον ψεκασµό δίνετε την απαραίτητη προσοχή ώστε να µη µεταφέρετε 

το ψεκαστικό υγρό σε γειτονικές ή ευαίσθητες καλλιέργειες (ιδίως 

πλατύφυλλες)  

3. Να µην εφαρµόζεται µε αεροψεκασµούς.  

4 . Κατά την εφαρµογή, µην διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών. 
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να χρησιµοποιηθεί 

ή να αποκλειστεί 

5. Μη ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιµο νερό και γειτονικές ευαίσθητες 

καλλιέργειες. 

6. Πριν και µετά τον ψεκασµό ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά µέσα µε άφθονο 

νερό. Εάν είναι δυνατόν χρησιµοποιείτε χωριστά ψεκαστικά µέσα για την 

εφαρµογή του προϊόντος 

7. Μην το χρησιµοποιείτε σε εδάφη µε µεγάλο βαθµό έκπλυσης  

8. Να µην εφαρµόζεται σε καλλιέργειες υπό  καταπόνηση, από δυσµενείς 

καιρικές συνθήκες, έλλειψη θρεπτικών στοιχείων ή προσβολές εντόµων, κ.λπ. 

9.  Να µην εφαρµόζεται εάν έχει προηγηθεί εφαρµογή ζιζανιοκτόνου της 

ίδιας οµάδας (σουλφονυλουρίες) ή ζιζανιοκτόνου ίδιου τρόπου δράσης, κατά 

την ίδια καλ/κή περίοδο 

 

7. Χρονικό διάστηµα ασφαλείας  

 µεταξύ εφαρµογής και:  

 - σποράς ή φύτευσης της προσ-  

 τατευόµενης καλλιέργειας --  

 - σποράς ή φύτευσης των  

 καλλιεργειών που ακολουθούν Σε περίπτωση αποτυχίας, εντός 3 µηνών µετά την 

εφαρµογή του προϊόντος, µην σπέρνετε ή φυτεύετε 

άλλη καλλιέργεια εκτός σιταριού ή κριθαριού και µετά 

από βαθιά άροση. Σε αυτή την περίπτωση µην κάνετε 

δεύτερη εφαρµογή του Finy .  

Μην σπέρνετε ή φυτεύετε άλλη καλλιέργεια εκτός από 

σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη, τριτικάλε, ελαιοκράµβη, ξηρά 

φασόλια ή γρασίδι µετά από καλλιέργεια σιτηρών στην 

οποία εφαρµόσθηκε το Finy.   

 

 - της πρόσβασης του ανθρώπου   

 ή των ζώων στην καλλιέργεια   

 στην οποία έχει εφαρµοστεί το   

 σκεύασµα Μετά την εφαρµογή, περιµένετε 24 ώρες για να 

εισέλθετε στο χωράφι 
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Στοιχεία 

φυτοτοξικότητας, 

ευαισθησίας 

ποικιλιών και κάθε 

άλλης παρενέργειας 

στα φυτά ή τα 

προϊόντα τους. 

 

 

9  Σήµανση 

σκευάσµατος: 

N – Επικίνδυνο για το περιβάλλον 
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10  Φράσεις R R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς. Μπορεί να 

προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιδράσεις για το υδάτινο 

περιβάλλον. 

 

11  Φράσεις S S1/2 Φυλάξτε το κλειδωµένο και µακριά από παιδιά. 

S13 Μακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές. 

S20/21 Μην τρώτε, µην πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιµοποιείτε 

S36/37 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία και γάντια. 

S60/61 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεση 

τους επικίνδυνα απόβλητα. Αποφύγετε την διάθεση του στο περιβάλλον. 

Συµβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες/ το δελτίο δεδοµένων ασφαλείας 

Sp1      Μην ρυπαίνετε τα νερά µε το σκεύασµα ή τη συσκευασία του  

SPe3  Για την προστασία των υδροβίων οργανισµών αφήσετε αψέκαστη 

µια ζώνη προστασίας 5 µ. από τα επιφανειακά ύδατα 

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

ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης» 
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Πρώτες βοήθειες - 

Αντίδοτο 

Σε περίπτωση εισπνοής: µεταφέρετε τον παθόντα στο καθαρό αέρα..  

Σε περίπτωση κατάποσης : Πιείτε νερό. Καλέστε αµέσως γιατρό.  

Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα: Πλυθείτε αµέσως µε άφθονο νερό 

και σαπούνι. Αφαιρέστε αµέσως τα ρούχα που ρυπάνθηκαν ή 

βράχηκαν. 

Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά µε άφθονο 

νερό. Συµβουλευθείτε γιατρό. 

∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, θεραπεία συµπτωµατική.  

 Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: (210) 7793777  

 

 

13 
Προστασία των καταναλωτών 

 

   

13.1 Μέγιστα Όρια  

Υπολειµµάτων 

(MRLs) 

Φυτικά προϊόντα MRL’s 

σε mg/kg 

Metsulfuron-methyl Έχουν καθοριστεί προσωρινά κοινοτικά MRLs στον 

Κανονισµό 396/2005 
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13.2 Τελευταία επέµβαση 

πριν τη συγκοµιδή ή 

πριν τη διάθεση στην 

αγορά όταν πρόκειται 

για µετασυλλεκτικές 

χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα Ηµέρες 

 ∆εν εφαρµόζεται   

 

14  

 

 

 

Συνθήκες 

αποθήκευσης, 

χρονική 

σταθερότητα του 

σκευάσµατος 

Να αποθηκεύεται στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία, σε δροσερό, 

ξηρό και καλά αεριζόµενο χώρο, µακριά από θερµότητα και πηγές 

ανάφλεξης, Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) 

χρόνια. 

 

 

15 Στο Παράρτηµα Ι (Annex I) του registration report  καταγράφονται οι µελέτες στις οποίες 

στηρίχθηκε η παρούσα έγκριση κυκλοφορίας. Οι µελέτες αυτές, πλην των εµπιστευτικών, 

παραµένουν στα αρχεία της Αρµόδιας Αρχής στην διάθεση των ενδιαφεροµένων.   

 

 

16  Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης 

Η παρούσα έγκριση µπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγµή εάν οι όροι για την απόκτηση της 

έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά 

στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή. 
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Β 
Γενικές υποχρεώσεις  

  

 1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωµένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή να 

ενηµερώσει την Αρµόδια Αρχή 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 Αρµόδια Αρχή µε βάση τα νεότερα 

επιστηµονικά δεδοµένα για οποιαδήποτε µελλοντική επανεξέταση 

3. Η ετικέτα του σκευάσµατος θα είναι σύµφωνη µε το άρθρο 65 του Κανονισµού 

1107/2009  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 Αρµόδια Αρχή τελική ετικέτα 

πριν το προϊόν µε την συγκεκριµένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.. 

 

 

   

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

 

 

Ι. ∆ΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ                  

 
 

 



 

 

∆ – 7 (GAP) 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
Γεωργικό (ά) Φάρµακο (ά)  (κοινή ονοµασία) Metsulfuron-methyl Ηµεροµηνία: Σεπτέµβριος 2010 

EEC No (α)  Σελίδες : 

Εµπορικό (ά)  όνοµα (τα) FINY® 20 WG Χώρα  : ΕΛΛΑ∆Α 

Κύρια χρήση π.χ. εντοµοκτόνο, µυκητοκτόνο  ζιζανιοκτόνο    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Καλλιέργεια 

Και/ή 

Συνθήκες 

χρήσης 

Κράτος 

Μέλος 

ή 

χώρα 

Εµπορικό 

όνοµα του 

σκευάσµατος  

(Α) 

(Θ) 

ή 

(Κ) 

 

Εχθρός, οµάδα 

εχθρών ή 

ασθενειών ή 

ζιζανίων που 

ελέγχονται 

Σκεύασµα 

 

Εφαρµογή 

 

∆οσολογία ανά επέµβαση 

 

Τελευταία 

Επέµβαση 

πριν τη 

συγκοµιδή 

(ηµέρες) 

Παρατη-

ρήσεις 

 

 

 

 

 
 

 

 
(α) 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

 

 
(β) 

 

 
 

 

 
(γ) 

Μορφή 

 
 

 

 
(δ-στ) 

Περιεκ 

σε δ.ο. 
 

 

 
(θ) 

Μέθοδος/ 

τρόπος 
 

 

 
   (στ-η) 

Στάδιο 

Ανάπτυξης 
και εποχή 

 

     
 (ι) 

Αριθµός 

Εφαρµογών 
Ελάχ. Μεγ. 

 

 
      (κ) 

χρονικό 

µεσοδιά-
στηµα 

µεταξύ των 

εφαρµογών 
 (ελάχ.) 

g δ.ο. /  

εκατόλιτρο 
ελάχ.  µεγ. 

λίτρα 

ψεκαστ. 
υγρού / 

εκτάριο 

ελαχ. µεγ. 

g. δ.ο. 

/εκτάριο 
ελάχ.  µεγ. 

 

 
 

 

 
(λ) 

 

 
 

 

 
(µ) 

Σιτάρι, 

Κριθάρι, 

Βρώµη, 

Τριτικάλε 

EL FINY® 20 WG A Ετήσια  και  Πολυετή 

πλατύφυλλα ζιζάνια 

 

 

WG 200 gr/kg  

 

Ψεκασµός µε 
µπεκ τύπου 

σκούπας  

Μεταφυτρωτικά, 

νωρίς την άνοιξη 

από την αρχή 

του φυτρώµατος 

(BBCH 12) 

µέχρι το 

σχηµατισµό του 

2ου γόνατου 

(BBCH 32) και 
όταν τα ζιζάνια 

είναι ακόµα 

µικρά και 
βρίσκονται σε 

φάση γρήγορης 

ανάπτυξης   

1    -  300 - 400 4 - 6 

 

∆.Ε.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


