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ΘΕΜΑ: «1.  Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά (επανέγκριση) στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 

(ζιζανιοκτόνο) JAGUAR 5 EC (δραστική ουσία: quizalofop-ethyl) 

2.  Ανάκληση της με αριθ. 7586 άδειας διάθεσης στην αγορά » 
 

 

 

AΠΟΦΑΣΗ  

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

 

 

      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 ειδικότερα τα άρθρα 43 και 80 παρ. 5 αυτού.  

2. Τον νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 1i) με τον οποίο η Δ/νση Προστασίας 

Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ορίζεται ως Εθνική 

Συντονιστική Αρχή για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού 1107/2009. 

3. Τον Κανονισμό 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) αριθ. 1907/2006”, καθώς και τη με αριθ. 7923/87577/12.7.13 εγκύκλιο της 

Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής. 

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) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής 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. 
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6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 546/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του 

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

αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων. 

7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 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 και ισχύει. 

8. Τη με αριθ. 132792/30.9.2009 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2185/Β΄/2.10.2009) με θέμα την “Καταχώριση των 

δραστικών ουσιών chlormequat, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzuron, zeta-cypermethrin 

και των ενώσεων χαλκού στο παράρτημα Ι του Προεδρικού διατάγματος αριθ. 115/1997 

«Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς 

την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (Α΄ 104), σε συμμόρφωση προς την 

Οδηγία 2009/37/ΕΚ της Επιτροπής της 23
ης

 Απριλίου 2009 ”. 

9. Τη με αριθ. 7586 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) JAQUAR 5 EC 

(αρχική ονομασία LEOPARD 5 EC), η οποία χορηγήθηκε με τη με την με αριθ. 107294/21.9.99 

απόφαση μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Τη με αριθ. Υ103/2.3.15 (ΦΕΚ 309/Β΄/2.3.15) Απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα “Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, Ευάγγελο Αποστόλου, του Δημητρίου”. 

11. Τις με αριθμό πρωτοκόλλου 6136/63484/31.5.12, 7928/86388/3.7.14 και 4118/48377/4.5.15 

αιτήσεις της εταιρείας ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ. 

12. Την εισήγηση της υπηρεσίας. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

 

Α. Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά (επανέγκριση) στο φυροπροστατευτικό προϊόν 

(ζιζανιοκτόνο) JAGUAR 5 EC (δραστική ουσία: quizalofop-p-ethyl). Η έγκριση χορηγείται με τους 

παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:  

 

 

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

 

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ) 

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης 

1.1.β Ημερομηνία λήξης 

70.123 

11.6.2015 

30.11.2019 

 

 

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εμπορικό όνομα JAGUAR 5 EC 

1.2.β Μορφή:  Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC) 
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1.3 Δραστική ουσία 

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά 

ISO 
Quizalofop-p-ethyl 

 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής 

δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

95 % (β/β) min (isomer R) 

Χημική ομάδα Αρυλοξυφαινοξυαλκανοϊκά οξέα 

Παρασκευαστής της δ.ο. ADAMA AGAN LTD 

Northern Industrial Zone, Haashlag St. 

77 102 - Ashdod, Ισραήλ 

Dr. Geula Dagan  

Τηλ.: + 972 / 7 / 32321325 

E-mail: Geula.Dagan@adama.com 

 

European address 

ADAMA Deutschland GmbH 

Edmund Rumpler Str. 6 

51149 Köln, Germany  

Dr. Wolfgang Busch 

Τηλ. +49 2203 5039-501 

E-mail: Wolfgang.Busch@de.adama.com 

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 

επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): 

ADAMA AGAN LTD 

Northern Industrial Zone, Haashlag St. 

77 102 - Ashdod, Ισραήλ 

Τεχνικές προδιαγραφές της  

δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας 

Quizalofop-p-ethyl όπως αυτές κατατέθηκαν με 

το αριθ. πρωτ. 182901/29-1-2010 έγγραφο της 

ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική 

πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της 

ΣΕΑ. 
 

 

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα 

 

   

α) Κάτοχος της άδειας: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 73, 

Τ.Κ.152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 

Τηλ.: 211 120 5570 

Fax.: 211 120 5572 

E-mail: technical@alfagro.gr 

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: --  

   

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην 

αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα) 
ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 73, 

Τ.Κ.152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 

Τηλ.: 211 120 5570 

Fax.: 211 120 5572 

E-mail: technical@alfagro.gr 
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γ) Παρασκευαστής σκευάσματος: ADAMA AGAN LTD 

Northern Industrial Zone, Haashlag St. 

77 102 - Ashdod, Ισραήλ 

Dr. Geula Dagan  

Τηλ.: + 972 / 7 / 32321325 

E-mail: Geula.Dagan@adama.com  

 

 

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 

επιχείρησης: 

ADAMA AGAN LTD 

Northern Industrial Zone, Haashlag St. 

77 102 - Ashdod, Ισραήλ 

 

   

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των 

επιχειρήσεων: 

1. ADAMA AGAN LTD 

Northern Industrial Zone, Haashlag St. 

77 102 - Ashdod, Ισραήλ 

2. ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ , 

Οινόφυτα, Θέση Ποταμιά, Βοιωτία 

32 011 –Οινόφυτα ,Βοιωτία 

Τηλ. 22620-30821-3 

Φαξ. 22620-30820 

e-mail: nikos.kosmidis@alfagro.gr  

 

 

στ) Εγγυημένη σύνθεση του 

σκευάσματος: 

Δραστική ουσία Quizalofop-p-ethyl 5%  (β/ο) 

Βοηθητικές ουσίες 94,4% β/β 

 

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του 

σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε στο 

Παράρτημα Ι της παρούσας. Είναι 

εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα 

αρχεία της ΣΕΑ. 

 

 

2 Συσκευασίες 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 Φιάλη  100, 120, 200, 250, 300, 500 κ.εκ. & 

1 λίτρο 

Πλαστικό multilayer τύπου COEX 

(HDPE/EVOH) και HDPE 

2 Δοχεία  2, 3, 5, 10 και 20 λίτρα. Πλαστικό multilayer τύπου COEX 

(HDPE/EVOH) και HDPE 
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3  Οδηγίες χρήσης: 

 

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 

 Τρόπος εφαρμογής: 

Μεταφυτρωτικός ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με 30-40 

λίτρα νερό το στρέμμα. Χρησιμοποιείστε μπεκ τύπου σκούπας . 

Ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 45 psi (2-3 atm) 

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: 

Γεμίστε το ψεκαστικό μέσο μέχρι τα ¾ με νερό. Προσθέστε την 

απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο 

αναδεύοντας Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.  

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:  

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιώστε ότι έχουν 

απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και 

όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και στη συνέχεια ξεπλύνετε 

τρεις (3) φορές με καθαρό νερό 

Συνδυαστικότητα: - 

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος και της συσκευασίας: 

Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό 

μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται 

στο ψεκαστικό δοχείο) 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: 

Διασυστηματικό, μεταφυτρωτικό  ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση 

ετήσιων και πολυετών αγρωστωδών ζιζανίων. Το Quizalofop-p-ethyl 

απορροφάται από τα φύλλα των ζιζανίων και μεταφέρεται στις ρίζες, 

στους στόλωνες και στα ριζώματα. 

Τα ψεκασμένα ζιζάνια σταματούν να αναπτύσσονται 1 – 2 ημέρες μετά 

την εφαρμογή. Τα νεότερα φύλλα γίνονται κίτρινα και το χαμηλότερο 

μέρος των βλαστών νεκρώνεται. Τελικά όλο το ζιζάνιο καταστρέφεται 

μέσα σε 10 – 20 ημέρες, ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες. 

 

 

 

5  5.1 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 

Εφαρμογής 
Στόχος 

Δόσεις σκευάσματος 

 

Χρόνος εφαρμογής 

Μέγιστος αριθμός 

εφαρμογών ανά 

Καλλιεργητική 

περίοδο 
κ.εκ./ 

στρέμμα 

 

Όγκος ψεκ. 

υγρού λίτρα 

/ στρ 

Εσπεριδοειδή  

(Λεμονιά, 

Πορτοκαλιά, 

Μανταρινιά 

/Κλημεντίνες, 

Tangerine 

Γκρέιπ φρουτ, 

Φράπες,  

Περγαμόντο, 

Νεραντζιά, 

Κιτριά 

Κουμκουάτ) 

 

 

Ετήσια και 

πολυετή 

αγρωστώδη  

ζιζάνια  

 

α) 100-140 

 

β) 200 - 300 

 

30 - 40 α) Για ετήσια ζιζάνια 

 

β) Για  πολυετή ζιζάνια 

1  
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Ακρόδρυα  >> α) 100-140 

 

β) 200 - 300 

 

30 - 40 α) Για ετήσια ζιζάνια 

 

β) Για  πολυετή ζιζάνια 

1 

 

Μηλοειδή 

Μηλιά, 

Αχλαδιά,  

Κυδωνιά  

>> α) 100-140 

 

β) 200 - 300 

 

30 - 40 α) Για ετήσια ζιζάνια 

 

β) Για  πολυετή ζιζάνια 

1 

 

Πυρηνόκαρπα 

Ροδακινιά, 

Νεκταρινιά 

Βερικοκιά, 

Δαμασκηνιά, 

Κερασιά 

>> α) 100-140 

 

β) 200 - 300 

 

30 - 40 α) Για ετήσια ζιζάνια 

 

β) Για  πολυετή ζιζάνια 

1 

 

Αμπέλι  

(οινοποιήσιμα 

και επιτραπέζια 

σταφύλια)  

>> α) 100-140 

 

β) 200 - 300 

 

30 - 40 α) Για ετήσια ζιζάνια 

 

β) Για  πολυετή ζιζάνια 

1 

 

Καρότο 

Ρίζα μαϊντανού 

 

>> α) 100-140 

 

β) 200 - 300 

 

30 - 40 α) Για ετήσια ζιζάνια 

 

β) Για  πολυετή ζιζάνια 

1 

Σκόρδο, 

Κρεμμύδια, 

Aσκαλώνια 

>> α) 100-140 

 

β) 200 - 300 

30 - 40 α) Για ετήσια ζιζάνια 

 

β) Για  πολυετή ζιζάνια 

1 

Τομάτα,  

Μελιτζάνα  

 

>> α) 100-140 

 

β) 200 - 300 

30 - 40 α) Για ετήσια ζιζάνια 

 

β) Για  πολυετή ζιζάνια 

1 

Λάχανο 

Κουνουπίδι 

Μπρόκολο 

>> α) 100-140 

 

β) 200 - 300 

30 - 40 α) Για ετήσια ζιζάνια 

 

β) Για  πολυετή ζιζάνια 

1 

Μπιζέλια 

(Αρακάς)  

Ρεβίθι , 

Φασόλια, 

(φρέσκα) 

>> α) 100-140 

 

β) 200 - 300 

 

30 - 40 α) Για ετήσια ζιζάνια 

 

β) Για  πολυετή ζιζάνια 

1 

Όσπρια: 

Μπιζέλια 

(Αρακάς) 

Ρεβίθι, 

Φασόλια, Φακή, 

Κουκιά 

>> α) 100-140 

 

β) 200 - 300 

 

30 - 40 α) Για ετήσια ζιζάνια 

 

β) Για  πολυετή ζιζάνια 

1 

Ελαιοκράμβη  

Βαμβάκι  

Λινάρι  

>> α) 100-140 

 

β) 200 - 300 

30 - 40 α) Για ετήσια ζιζάνια 

 

β) Για  πολυετή ζιζάνια 

1 

Σόγια 

Ηλίανθος 

>> α) 100-140 

 

β) 200  

30 - 40 α) Για ετήσια ζιζάνια 

 

β) Για  πολυετή ζιζάνια 

1 

Πατάτα 

 

>> α) 100-140 

 

β) 200 - 300 

30 - 40 α) Για ετήσια ζιζάνια 

 

β) Για  πολυετή ζιζάνια 

1 

Ζαχαρότευτλα 

Κτηνοτροφικά 

τεύτλα 

>> α) 100-140 

 

β) 200 - 250 

30 - 40 α) Για ετήσια ζιζάνια 

 

β) Για  πολυετή ζιζάνια 

1 

Μηδική 

Τριφύλλι 

Βίκος  

>> α) 100-140 

 

β) 200 - 300 

30 - 40 α) Για ετήσια ζιζάνια 

 

β) Για  πολυετή ζιζάνια 

1 

Καπνός  

 

>> α) 100-140 

 

β) 200 - 300 

30 - 40 α) Για ετήσια ζιζάνια 

 

β) Για  πολυετή ζιζάνια 

1 
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Καλλωπιστικά 

φυτά 

Φυτώρια 

>> α) 100-140 

 

β) 200 - 300 

30 - 40 α) Για ετήσια ζιζάνια 

 

β) Για  πολυετή ζιζάνια 

1 

Δασικά δένδρα >> α) 100-140 

 

β) 200 - 250 

30 - 40 α) Για ετήσια ζιζάνια 

 

β) Για  πολυετή ζιζάνια 

1 

Παρατηρήσεις: 

1. Εφαρμογή μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, στο στάδιο των 2-4 φύλλων μέχρι το αδέλφωμα και 

πριν τα ζιζάνια καλυφθούν από την καλλιέργεια 

2. Οι μικρές δόσεις εφαρμόζονται όταν τα ζιζάνια είναι μικρά.   

*Καταπολεμούμενα ζιζάνια:    

Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια: 

Alopecurus myosuroides (Αλεπονουρά), Avena fatua & Α. sterilis (Αγριοβρώμη μεγάλη και μικρή), 

Bromus spp. (Βρώμοι), Digitaria sanguinalis (Αιματόχορτο), Echninochloa crus-galli & Ε. colonum 

(Μουχρίτσα & μικρή μουχρίτσα), Eleusine indica (Ελευσίνη), Hordeum spp. (αγριοκρίθαρο), Lolium 

spp (΄Ηρες), Phalaris spp. (Φαλαρίδες), Panicum spp. (Πάνικο), Setaria spp. (Σετάριες), Sorghum 

halepense (Βέλιουρας από σπόρο), Triticum spp. (Σιτάρια)  

Πολυετή ζιζάνια: 

Αgropyron/Elymus repens (Αγρόπυρο/Ελυμος), Agrostis spp (Άγρωστης), Cyperus rotundus (κύπερη 

πορφυρή), Cynodon dactylon (Αγριάδα), Paspalum spp. (Πάσπαλο),  Poa trivialis (Τραχεία λειβαδοπόα), 

Poa pratensis (λεία λειβαδοπόα), Sorghum halepense (Βέλιουρας από ριζώματα). 

 

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 

 

 

 

 
 

 

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας  

 μεταξύ εφαρμογής και:  

 - σποράς ή φύτευσης της προσ-  

 τατευόμενης καλλιέργειας --  

 - σποράς ή φύτευσης των  

 καλλιεργειών που ακολουθούν Μην σπέρνετε σιτάρι/κριθάρι/σίκαλη και αραβόσιτο 

πριν περάσουν 10 εβδομάδες από την εφαρμογή του 

σκευάσματος. 

Μην σπέρνετε βρώμη πριν περάσουν 16 εβδομάδες 

από την εφαρμογή του σκευάσματος 

Μην σπέρνετε μπιζέλι, φασόλι, ελαιοκράμβη πριν 

περάσουν 4 εβδομάδες από την εφαρμογή του 

σκευάσματος  

 

 - της πρόσβασης του ανθρώπου   

 ή των ζώων στην καλλιέργεια   

 στην οποία έχει εφαρμοστεί το   

 σκεύασμα Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα 

φυτά . 
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8  Στοιχεία φυτοτοξικότητας, 

ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε 

άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα 

προϊόντα τους. 

Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα  όταν χρησιμοποιείται 

σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως και τον τρόπο 

εφαρμογής στις συνιστώμενες καλλιέργειες και στις 

ελληνικές εδαφοκλιματολογικές συνθήκες. Είναι 

φυτοτοξικό στα σιτηρά και στις μη εύρωστες 

πλατύφυλλες καλλιέργειες. 

 

 

 

 

9  Σήμανση 

σκευάσματος: 

     

GHS07  

GHS08  

GHS09 

 

Κίνδυνος 
 

 

10  ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

H304  Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και 

διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. 

Η315   Προκαλεί δερματικό ερεθισμό 

H319   Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 

H336   Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη  

H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 

επιπτώσεις 

EUH066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα 

δέρματος ή σκάσιμο  
 

 

11  ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 

P405 +P102 Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. 

P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε σταγονίδια/εκνεφώματα. 

P270 Mην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το 

προϊόν 

P280   Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά 

ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.  

«Φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας ματιών 

/προσώπου κατά την ανάμιξη/φόρτωση και γάντια κατά την εφαρμογή» 

«Συνιστάται η εφαρμογή του προϊόντος να γίνεται με τρακτέρ με 

κλειστή καμπίνα».  

«Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν γάντια, εάν εισέλθουν στο πεδίο 

εφαρμογής λίγο μετά τον ψεκασμό». 

SP1 Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να 

μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.  

SPe3 Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μιαν 

αψέκαστη ζώνη προστασίας από μη γεωργική γη  

όταν χρησιμοποιείστε δόση μέχρι 250 κ.εκ./ στρέμμα, 10 μέτρων με 

την χρήση συμβατικών ακροφύσιων ή 5 μέτρων με την χρήση 

ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφος κατά  

50 % 

όταν χρησιμοποιείστε δόση μέχρι 300 κ.εκ./ στρέμμα, 10 μέτρων σε 

συνδυασμό με την χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του 

ψεκαστικού νέφος κατά 50 % 

EUH401  Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία 

και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 
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12  Πρώτες βοήθειες - 

Αντίδοτο 

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. 

P301 + P310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:  καλέστε αμέσως το 

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. 

P331 ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.  

P304 + P340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα 

στον καθαρό αέρα. 

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το 

ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα 

μέρη του σώματος με άφθονο νερό . 

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία. 

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777 

 

 

13 Προστασία των καταναλωτών  

13.1 Τελευταία επέμβαση 

πριν τη συγκομιδή ή πριν 

τη διάθεση στην αγορά 

όταν πρόκειται για 

μετασυλλεκτικές χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 

Εσπεριδοειδή  Δ.Ε. (Εφαρμογή πριν την 

άνθηση της καλλιέργειας)  

Ακρόδρυα Δ.Ε. (Εφαρμογή πριν την 

άνθηση της καλλιέργειας) 

Μηλοειδή 30  

Πυρηνόκαρπα Ροδακινιά, 

Νεκταρινιά, Δαμασκηνιά, 

Κερασιά, Βερικοκιά 

30 

Αμπέλι οινοποιήσιμα και 

επιτραπέζια σταφύλια) 

45 

Καρότο, Ρίζα μαϊντανού 30 

Σκόρδο, Κρεμμύδια, Ασκαλώνια 30 

Τομάτα, Μελιτζάνα  30 

Μπρόκολο, Λάχανο, Κουνουπίδι  30 

Μπιζέλι (Αρακάς), Φασόλια, 

Ρεβίθι (φρέσκα) 

42 

Όσπρια: Μπιζέλι (Αρακάς), 

Φασόλια, Φακή, Κουκιά, Ρεβίθι 

30 

Σόγια 60 

Ελαιοκράμβη  100 

Βαμβάκι, Λινάρι 100 

Ηλίανθος 75 

Πατάτα 30 

Ζαχαρότευτλα, Κτηνοτροφικά 

τεύτλα 

60 

Μηδική, Τριφύλλι, Βίκος  50 

Καπνός 40 
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14  Συνθήκες αποθήκευσης, 

χρονική σταθερότητα 

του σκευάσματος. 

Στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία, σε δροσερό και καλά 

αεριζόμενο χώρο, μακριά από ηλιακό φως, το σκεύασμα 

παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη 

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 

 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. 

 

 

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 
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Γ. Ανακαλούμε τη με αριθ. 7586 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(ζιζανιοκτόνο) JAQUAR 5 EC (αρχική ονομασία LEOPARD 5 EC), η οποία 

χορηγήθηκε με τη με την με αριθ. 107294/21.9.99 απόφαση μας.  

Συγκεκριμένα :  

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

έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων για 3 ακόμη μήνες. 

2. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα  

χονδρικής ή λιανικής πώλησης για έξι επιπλέον μήνες από την υπογραφή της παρούσας. 

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. 

5. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές  

κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

 

 

 
 

                Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

            ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, 

           ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

 

 

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  
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