
  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   24 - 6 - 2009 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 129967 

& ΤΡΟΦΙΜΩΝ   

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ    

 

Ταχ . ∆/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς:  Nichino Europe Co Ltd 

Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ   5 Pioneer Court, Vision Park, 

TELEFAX: 210 92 12 090   Histon Cambridge 

Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου   CB24 9PT 

Τηλέφωνο: 210 92 87 161   UK (δια µέσου της  

e-mail: syg036@minagric.gr   K&Ν ΕΥΘΥΜΙΑ∆Η ΑΒΕΕ  

    BI.ΠΕ.Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΘΕΜΑ: 

 

  Τ.Κ. 57022 ΣΙΝ∆ΟΣ ) 

(µε απόδειξη) 

  1. Γραφείο  Υπουργού 

   κ. Σ. Χατζηγάκη 

 Κοιν.:  Γραφείο  Υφυπουργού 

   Κ. Κ. Κιλτίδη 

  2. Γραφείο Γ.Γ. κ. Κ. Σκιαδά 

  3. Νοµαρχ. Αυτοδιοικήσεις 

   ∆/νσεις Γεωργίας (µε e-mail) 

   Έδρες τους 

  4. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό 

   Ινστιτούτο 

 

“Χορήγηση οριστικής έγκρισης 

διάθεσης στην αγορά στο 

φυτοπροστατευτικό προϊόν 

(φυτορρυθµιστική ουσία) KABUKI 

2,5 EC ” 

 

  Τµήµα Ελέγχου Γεωργικών 

    Φαρµάκων 

    Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά 

   5. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. 

    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 

 

 



  

 

AΠΟΦΑΣΗ  

Ο  

ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΚΑΙ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

 

      Έχοντας υπόψη 

1. Τις διατάξεις του Π.∆. 115 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συµµόρφωση προς  την οδηγία  91/414/ΕΟΚ  του 

Συµβουλίου», όπως έχει συµπληρωθεί και ειδικότερα το άρθρο 4 παρ. (1). 

2. Τη µε αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) Απόφαση του Υπ. Γεωργίας όσον αφορά «τον 

καθορισµό και την τυποποίηση της σήµανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρµάκων», 

όπως ισχύει σήµερα και 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. Την Απόφαση του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών και του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων µε αριθ. 119119/19-7-2004 (ΦΕΚ 1177/Β/2-8-2004) για την «Τροποποίηση και 

συµπλήρωση των διατάξεων του Π.∆. 115/1997, Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Α΄ 104), σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 2003/82/ΕΚ της 

Επιτροπής». 

4. Την Απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε αριθ. 124830/12-12-2007 (ΦΕΚ 

2478/Β/31-12-2007) για την «Αµοιβαία αναγνώριση εγκρίσεων κυκλοφορίας  

φυτοπροστατευτικών προιόντων  

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. Τη µε αριθ 89619/19-2-2002 (ΦΕΚ 217/τΒ΄/22-2-2002) Κοινή Απόφαση των Υπ. Οικονοµίας και 

Οικονοµικών και Aγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων , µε την οποία καταχωρήθηκε στο 

Παράρτηµα Ι του Π∆ 115/1997 η δραστική ουσία Pyraflufen-ethyl. 

7. Την έγκριση του από την Ισπανία.  

8. Τις διατάξεις του Π.∆. 206/19-9-2007 (ΦΕΚ 232/Α/19-9-2007) «∆ιορισµός Υπουργών και 

Υφυπουργών». 

9. Την µε αριθµό 280665/6-4-2009 (ΦΕΚ 970/Β΄/22-5-2009) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων για «µεταβίβαση στους Γενικούς Γραµµατείς, Ειδικό Γραµµατέα, 

Προϊσταµένους Γενικής ∆ιεύθυνσης Προϊσταµένους ∆ιεύθυνσης και Προϊσταµένους Τµήµατος 

της εξουσίας να υπογράφουν µε ‘‘Εντολή Υφυπουργού’’». 

10. Την  µε αριθ. πρωτ. 127502/26-3-2009  αίτηση  της εταιρείας   

 



  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Α Χορηγούµε οριστική  έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύµφωνα µε το Π∆ 115/97, άρθρο 4 

παρ.(1), στο φυτοπροστατευτικό προϊόν KABUKI 2,5 EC της εταιρεία Nichino Europe Co 

Ltd  Η.Β. µε υπεύθυνο επικοινωνίας την εταιρεία K&Ν ΕΥΘΥΜΙΑ∆Η ΑΒΕΕ, 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 

 8191 

24-6-2009 

31-10-2011 

 

 

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εµπορικό όνοµα  KABUKI 2,5 EC 

1.2.β Μορφή  ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟ ΥΓΡΟ 

α) Κοινή ονοµασία της δραστικής ουσίας 

κατά ISO 
Pyraflufen – ethyl    

(οµάδα φαινυλοπυραζόλια) 

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε 

καθαρή δραστική ουσία: 

956 γρ/κιλό 

 

γ) Παρασκευαστής της δ.ο.: Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχειρήσης: 

Nihon Nohyaku Co. Ltd Ιαπωνίας 

2-5 Nihonbashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN 

Contact Person  K. Ota  

e-mail -Ota-kojo@nichino.co.jp 

 

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: 

IHARA Chemical Industry Co Ltd 

Ιαπωνίας 

 

(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 pyraflufen -

ethyl  προσδιορίζονται στο Τµήµα J της  αίτησης µε 

ηµεροµηνία 26-3-2009  (Αρ. Πρ. ΥAAκ Τ 127502) και 

παραµένουν στα αρχεία της Αρµόδιας Αρχής  

 



  

 

 

 

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασµα 

  

α) Κάτοχος της έγκρισης Nichino Europe Co Ltd 

5 Pioneer Court, 

Vision Park, 

Histon 

Cambridge 

CB24 9PT 

UK 

Contact Person  B Pickering  

e-mail  bpickering@nichino-europe.com 

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας 

 

K&Ν ΕΥΘΥΜΙΑ∆Η ΑΒΕΕ 

BI.ΠΕ.Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Τ.Κ. 57022 ΣΙΝ∆ΟΣ  

 

  

β) Υπεύθυνος για την τελική 

συσκευασία και σήµανση (εφόσον 

είναι διαφορετικός από τον κάτοχο 

της έγκρισης) 

K&Ν ΕΥΘΥΜΙΑ∆Η ΑΒΕΕ  

BI.ΠΕ.Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝ∆ΟΣ -Τ.Κ. 

57022 

ΑΜΕ: 36299/62/Β/96/180 

Τηλ.: 2310568771 

Fax: 2310798423 

E-mail: 

L.PAPARISTOTELOUS@REDESTOS.GR 

  

γ) Παρασκευαστής σκευάσµατος: Nihon Nohyaku Co. Ltd  

2-5 Nihonbashi 1-chome,  

Chuo-ku, Tokyo, JAPAN 

Contact Person  K. Ota  

e-mail  Ota-kojo@nichino.co.jp 

  

  

 δ) Εργοστάσιο παρασκευής του 

σκευάσµατος 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 

επιχείρησης: 

1)Nichino Service Co., Ltd Ιαπωνίας 

2) AGROCROS, S.A. AVDA, Ισπανίας 
(οι ∆/νσεις των εργοστασίων είναι  

εµπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο  

Παράρτηµα Ι της παρούσας) 

  



  

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του 

σκευάσµατος 

K&Ν ΕΥΘΥΜΙΑ∆Η ΑΒΕΕ  

BI.ΠΕ.Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝ∆ΟΣ -Τ.Κ. 

57022 

ΑΜΕ: 36299/62/Β/96/180 

Τηλ.: 2310568771 

Fax: 2310798423 

E-mail: 

L.PAPARISTOTELOUS@REDESTOS.GR 

  

στ) Εγγυηµένη σύνθεση του 

σκευάσµατος: 
Pyraflufen – ethyl  2,65% β/ο 

 Βοηθητικές ουσίες      97,32% β/β 

Η πλήρης εγγυηµένη σύνθεση 

προσδιορίζονται στο Τµήµα J της  αίτησης 

µε ηµεροµηνία 26-3-2009  (Αρ. Πρ. ΥAAκ Τ 

127502) και παραµένουν στα αρχεία της 

Αρµόδιας Αρχής 

  

2 Συσκευασίες  

  

Α/Α Είδος 

 

Μέγεθος Υλικό 

 Φιάλες  100, 200, 300, 400, 500 κ.εκ, 800 κ.εκ., 1 

λίτρο  

 

COEX 

 ∆οχεία 2 λίτρα, 2.5 Λίτρα, 3 λίτρα, 3.5 λίτρα, 4 

λίτρα,  5 λίτρα  

PET 

 

  



  

 

3  Προορίζεται µόνο για επαγγελµατίες χρήστες 

 

Οδηγίες χρήσης: 

 ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : Ψεκασµός φυλλώµατος  

Οµοιόµορφος ψεκασµός µε 50-60 λίτρα νερό / στρέµµα (εξαρτάται από 

το µέγεθος των φυτών, την ποικιλία, το ψεκαστικό µηχάνηµα) 

∆ράση από επαφή γι` αυτό το λόγο πρέπει να γίνεται πολύ καλό 

λούσιµο των φυτών.  Αν ο ψεκασµός γίνεται σε εύρωστα φυτά να 

ψεκάζεται µε µεγαλύτερο όγκο ψεκαστικού διαλύµατος .Nα εφαρµόζεται 

µε χρήση ελκυστήρα 

  

 ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ 

- Γεµίστε το δοχείο του ψεκαστικού µηχανήµατος µε νερό µέχρι 

την µέση. 

- Το προϊόν πρέπει να αναµιχθεί εκ των προτέρων µε το λάδι για 

να γίνει ένα οµογενοποιηµένο γαλάκτωµα 

- Αραιώστε το µίγµα µε το λάδι  σε µικρή ποσότητα νερού και 

ρίξτε το στο ψεκαστικό και συµπληρώστε µε το υπόλοιπο νερό 

συνεχίζοντας την ανάδευση 

- Ξεπλύνετε το δοχείο µε νερό τουλάχιστον 3 φορές, ρίχνοντας τα 

αποπλύµατα στο ψεκαστικό. 

 

 

ΣΥΝ∆ΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:-Συνδιάζεται µε  το φυτικό λάδι  

CODACIDE 

 

Καθαρισµός ψεκαστήρα: ξέπλυµα µε άφθονο νερό  

 

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος και της συσκευασίας: 

Οι φιάλες/δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση µε ειδικό εξοπλισµό 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: 

Φυτορρυθµιστικό σκεύασµα που προορίζεται για  την αποφύλλωση 

του βάµβακος µε στόχο την  διευκόλυνση της συγκοµιδής του 

προϊόντος.. 

Το δρων συστατικό του σκευάσµατος (Pyraflufen-ethyl  ) έχει 

ζιζανιοκτόνο δράση που οφείλεται στην παρεµπόδιση του ενζύµου 

οξειδάση του πρωτοπορφυρογόνου (Protoporphyrogen - oxidase, PPG 

– O ή PP – O) ενός βασικού ενζύµου για τη βιοσύνθεση της 

πρωτοπορφυρίνης ( protoporphyrin).  
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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 

- της πρόσβασης του ανθρώπου  

ή των ζώων στην καλλιέργεια  

στην οποία έχει εφαρµοστεί το  

σκεύασµα 

 

  

5  5.1 Φάσµα δράσης 

∆όσεις σκευάσµατος Πεδίο 

Εφαρµογής 

Στόχος 

κ.εκ. σκ./στρ. Όγκος ψεκ. 

υγρού 

λιτρα/στρ. 

Τρόπος και χρόνος 

εφαρµογής 

Μέγιστος 

αριθµός 

εφαρµογών/ 

καλλιεργητι-

κή περίοδο 

Βαµβάκι Αποφυλλωτικό 10κ.εκ./στρ 

+  

100 κ.εκ/στρ 

   φυτικό λάδι 

CODACIDE  

50-60  Με ψεκασµό 

φυλλώµατος όταν το 

30% -50% των 

καρυδιών είναι ανοικτά   

(περίπου 90% ώριµα ) 

1 
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Στοιχεία 

φυτοτοξικότητας, 

ευαισθησίας 

ποικιλιών και κάθε 

άλλης παρενέργειας 

στα φυτά ή τα 

προϊόντα τους. 

 Το προϊόν σαν αποφυλλωτικό βάµβακος  προκαλεί νέκρωση ή 

αποξήρανση στα φύλλα και στα  πράσινα µέρη του φυτού  µε τα οποία 

έρχεται σε επαφή 

  

 

   

9  Σήµανση 

σκευάσµατος: 

Xn ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ  

Ν ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

 

10  Φράσεις R  

     R20 Επιβλαβές όταν εισπνέεται                                                            

R38 Ερεθίζει το δέρµα.                                                                                 

R41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλµικών βλαβών                                                                  

R65 Επιβλαβές  µπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύµονες σε 

περίπτωση κατάποσης                                                                                     

R50/53  Πολύ τοξικό στους υδρόβιους οργανισµούς                           

Μπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο 

περιβάλλον  



  

 

   

11  Φράσεις S  

   S1/2: Να φυλάσσεται καλά κλειδωµένο Μακριά από παιδιά 

S13:  Μακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές                              S20 

Μην τρώτε ή πίνετε όταν το χρησιµοποιείτε                                                                        

S21 Μην  καπνίζετε όταν το χρησιµοποιείτε                                       

S23 Μην αναπνέετε τους ατµούς  

S26 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια πλύνετέ τα αµέσως µε άφθονο 

νερό και ζητήστε ιατρική συµβουλή                                                          

S36/37/39   Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία , 

κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας µατιών /προσώπου S29 

S29  Μην αδειάζετε το περιεχόµενο στην αποχέτευση  

S62 Σε περίπτωση  κατάποσης να µην προκληθεί εµετός .Ζητείστε 

αµέσως ιατρική συµβουλή και δείξτε αµέσως αυτό το δοχείο ή την 

ετικέτα του 

S60 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους 

επικίνδυνα απόβλητα.   

S61 Αποφύγετε την διάθεσή του στο περιβάλλον. Συµβουλευτείτε τις 

ειδικές οδηγίες /το δελτίο δεδοµένων ασφαλείας 

 

Spe1 : Μη µολύνετε τα νερά µε το σκεύασµα ή τη συσκευασία  

-Να µην πλένετε τον εξοπλισµό εφαρµογής κοντά σε επιφανειακά νερά 

/ Να αποφευχθεί η µόλυνση µέσω των συστηµάτων αποχέτευσης από 

τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόµους 

Spe3 : Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισµούς να αφήσετε 

µία αψέκαστη ζώνη  προστασίας 3µ   από τα επιφανειακά νερά  

Η εφαρµογή θέτει σε κίνδυνο τα ωφέλιµα αρθρόποδα , πρέπει  να 

διευκολύνεται η αποκατάσταση των πληθυσµών και να αποφεύγεται η 

διαφυγή σε γειτονικά όρια και αγροτεµάχια  

Να µην εφαρµόζεται όταν φυσάει 

 

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 

περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης 
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Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο   

  Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αµέσως ιατρική 

συµβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν) 

Αποµακρύνετε τον παθόντα από τη µολυσµένη περιοχή.  

Αφαιρέστε αµέσως όλα τα ρούχα που έχουν µολυνθεί.  

Nα µη χορηγήσετε τίποτε από το στόµα.  

Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια πλύνετέ τα αµέσως µε άφθονο νερό και 

ζητήστε ιατρική συµβουλή   

  Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα πλυθείτε αµέσως µε άφθονο νερό και 

σαπούνι  

 Σε περίπτωση  κατάποσης να µην προκληθεί εµετός .Ζητείστε αµέσως ιατρική 

συµβουλή και δείξτε αµέσως αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του 

 

 Αντίδοτο: Συµπτωµατική θεραπεία. ∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο 

  Τηλέφωνο Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 210-7793777 

 

 

13 Προστασία των καταναλωτών  

   

13.1  Μέγιστα Όρια  

Υπολειµµάτων 

(MRLs) 

Φυτικά προϊόντα Προσωρινά 

σε mg/kg  

 

Pyraflufen – ethyl   Έχουν οριστεί προσωρινά Ευρωπαϊκά υπολείµµατα 

οριστεί µε τον κανονισµό 396/2005 
 

  

13.2 Τελευταία επέµβαση 

πριν τη συγκοµιδή ή 

πριν τη διάθεση στην 

αγορά όταν πρόκειται 

για µετασυλλεκτικές 

χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα Ηµέρες  

 βαµβάκι 14  
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Συνθήκες 

αποθήκευσης, 

χρονική σταθερότητα 

του σκευάσµατος 

Φυλάξτε το στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε µέρος 

δροσερό (σε θερµοκρασίες <40°C) και ξηρό µακριά από το πηγές 

θερµότητας και το άµεσο ηλιακό φως. Στις συνθήκες αυτές 

παραµένει σταθερό για δύο (2) χρόνια. 

 



  

 

15 Προστατευόµενα στοιχεία και µελέτες   

 Στην   αίτηση µε ηµεροµηνία 26-3-2009  (Αρ. Πρ. ΥAAκ Τ 127502 )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. 

 

 



  

 

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 περιήλθαν σε γνώση του 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 16 του Π∆ 115/1997 

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 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 

 

 

 

   Κ. ΣΚΙΑ∆ΑΣ 

 

 

  



  

 
Δ-7 (GAP)  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

 
 

Responsible body for reporting (name, address):    Date:   

Pesticide(s) (common name(s)): pyraflufen-ethyl  Page:  13 

Trade name(s): OS-159  Country:  ΕΛΛΑ∆Α  

Main uses, e.g. insecticide, fungicide: ΑΠΟΦΥΛΛΩΤΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΟΣ     

 1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 

Σκεύασμα Εφαρμογή Δοσολογία ανά επέμβαση Καλλιέργεια  

και/ ή  

Συνθήκες  

χρήσης 

ΚM/  

χώρα 

Εμπορικό 

όνομα  

 

Α 

Θ 

ή  

Κ 

Εχθρός, 

ομάδα εχθρών 

ή ασθενειών ή 

ζιζανίων που  

ελέγχονται 

Μο

ρφή 

Περιε

σε 

δ.ο. 

Μέθοδος/ 

τρόπος  

Στάδιο 

ανάπτυξης 

και εποχή  

 

Αριθμός 

Εφαρ-

μογών  

 Μεγ.  

 

Χρονικό 

μεσοδιάστη

μα  

μεταξύ των 

εφαρμογών  

(ελάχ.)  

γρ. δ.ο. /  

εκατόλιτ

ρο – 

ελάχ. 

μεγ.  

Λ.ψεk 

υγρού / ha   

ελαχ. 

μεγ.  

γρ. δ.ο.  

/εκτάριο  

ελάχ. 

μεγ.  

PHI Παρατηρή 

σεις 

BAMBAKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KABUKI EC  Αποφυλλωτκό  

βαμβακιού  

EC 

2.65% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ψεκασμό 

φυλλώματος  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΩΡΙΜΑΝΣΗ  

90%   

ΤΩΝ 

ΚΑΡΥΔΙΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - 

  500 - 600 

 

0.00265 

+ 

0,95 

Vegetable 

oil 95% 
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Remarks: (a) Σε  περίπτωση οµάδας καλλιεργειών πρέπει να δίνεται ο κωδικός 
κατάταξης 
(b) Υπαίθρια (Υ), θερµοκηπιακή (Θ), ή κλειστοί χώροι (Κ) 
(c) π.χ. µασσητικά και µυζητικά έντοµα, έντοµα εδάφους, µύκητες 
φυλλώµατος, ζιζάνια 
(d) π.χ. βρέξιµη σκόνη (WP), γαλακτωµατοποιήσιµο υγρό (EC), κοκκώδη 
(GR) 
(e) Χρησιµοποιείστε κωδικούς CIPAC/FAO  όπου απαιτείται 
(f) Όλες οι χρησιµοποιούµενες συντοµογραφίες πρέπει να επεξήγονται 
(g) Μέθοδος π.χ. ψεκασµοί µεγάλου όγκου, µικρού όγκου, διασπορά, επίπαση, 

εφαρµογή µέσω άρδευσης 

(h) Τρόπος π.χ. γενικός ψεκασµός, ευρείας κλίµακας, αεροψεκασµούς, επί των σειρών, ανά  
φυτό, µεταξύ των φυτών 
(i) g/kg ή g/l 
(j)  Στάδιο ανάπτυξης κατά την τελευταία επέµβαση 
(k) Ελάχιστος και µέγιστος αριθµός εφαρµογών ανα καλλιεργητική περίοδο 
(l) Τελευταία επέµβαση πριν τη συγκοµιδή 
(m) Οι παρατηρήσεις µπορούν να περιέχουν επέκταση της χρήσης, οικονοµική σηµασία, περιορισµούς 

(π.χ. στην ζωοτροφή, βόσκηση) /ελάχιστα µεσοδιαστήµατα µεταξύ των  εφαρµογών 

 

 


