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   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   5-12-2013 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ: 10025/114883 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ    

 
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: Proplan Plant Protection Company SL, 

Ισπανία  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 ΑΘΗΝΑ   (δια της εταιρείας  

ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ 
Πληροφορίες: Άννα Παπαμιχαήλ   Τσιτούρη 22 
Τηλέφωνο: 210 928 7237   Τ.Κ. 152 31 – Χαλάνδρι) 
e-mail: syg039@minagric.gr     
     
   

 
 

 ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 60.347 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνου) KATANGA MAN WP ως προς το 
εργοστάσιο συσκευασίας, τις παρατηρήσεις του φάσματος δράσης, τη ταξινόμηση και 
σήμανση (CLP) του σκευάσματος» 

 
 

 
 

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 45 αυτού. 

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

3. Την με αριθ. 60.347 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
(μυκητοκτόνου) KATANGA MAN WP, η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. 441/4307/08-02-2013 
Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

4. Τη με αριθ. 462/106101/3.9.2013 (B΄ 2240/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για “Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής 
Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος” του δικαιώματος να 
υπογράφουν «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού». 

5. Την υπ’ αρ. 10025/114883/25-9-2013 αίτηση της εταιρείας ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ 
ΕΕ. 

6. Το από 3-12-2013 Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής. 

mailto:syg039@minagric.gr
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
Ι. Τροποποιούμε τη με αριθ. 60.347 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνου) KATANGA MAN WP (fosetyl al + mancozeb) 
που χορηγήθηκε με την αριθ. 441/4307/08-02-2013  Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, ως προς το εργοστάσιο συσκευασίας, τις παρατηρήσεις του φάσματος δράσης, 
τη ταξινόμηση και σήμανση (CLP) του σκευάσματος. 

 
 
Συγκεκριμένα τα σημεία 1.4.ε., 5.1., 9, 10, 11, 12, και Παράρτημα Β διαμορφώνονται ως εξής: 
 
 

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

 

 

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα 
 

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας 
του σκευάσματος: 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 
 
PROPLAN PLANT PROTECTION COMPANY SL,  
C/ VALLE DEL RONCAL 12. 
28232 – LAS ROZAS – MADRID, Ισπανία  
Mr Miguel Soroa Urdain  
Τηλ.: +34  91 352 2960  
FAX: +34  91 352 7282  
E-mail: msoroa@proplanppc.com  
& 
ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 
Θέση Ποταμιά, 32011 Οινόφυτα Βοιωτίας 
Τηλ.: 22620 30821-3 
Fax :  22620 30820  
E-mail: alfa@alfagro.gr  

 

 
 

 

mailto:msoroa@proplanppc.com
mailto:alfa@alfagro.gr


ΑΔΑ: ΒΛΓΠΒ-ΞΣΝ 

 3/5 

 

5 5.1 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος 

Δόσεις σκευάσματος 

Χρόνος εφαρμογής 

Μέγ. αριθμός 
εφαρμ/ ανά 
καλλ..περίοδο 
Μεσοδιάστ. 
Εφαρμογών σε 
ημέρες 

γρ/ 100 
λίτρα 
ψεκ. 
Υγρού 

Όγκος ψεκ. 
υγρού 
λίτρα / 
στρέμμα 

γρ/  
στρέμμα 
(max) 

Αμπέλι 
Περονόσπορος 
(Plasmopara 
viticola) 

300 - 500 30 - 70 90 - 350 

Εφαρμογή όταν οι 
συνθήκες είναι 
ευνοϊκές για την 
ανάπτυξη της 
ασθένειας ή με την 
έναρξη της 
προσβολής. 
Γενικά γίνονται 
εφαρμογές στα 
στάδια: βλαστοί 
μήκος περίπου 10 
εκ., λίγο πριν την 
άνθηση και λίγο 
μετά τη 
γονιμοποίηση. 

3 /10 - 14 

Πατάτα 
Περονόσπορος 
(Phytophthora 
infestans) 

300 - 500 30 - 80 90 - 400 

Εφαρμογή όταν οι 
συνθήκες είναι 
ευνοϊκές για την 
ανάπτυξη της 
ασθένειας ή με την 
έναρξη της 
προσβολής. 
Γενικά γίνονται 
εφαρμογές όταν τα 
φυτά έχουν ύψος 
15-20 εκ. 

3/15 

Παρατηρήσεις: 
1. Η μεγάλη δόση χρησιμοποιείται όταν οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας ή σε 

ασθένεια που εκδηλώνεται.  
2. Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, να ακολουθούνται τα προγράμματα των γεωργικών 

προειδοποιήσεων.  
Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GAP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας. 

 

 

9 Κατηγορία 
κινδύνου 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

         
   GHS07     GHS08  GHS09   

 
 

10 Δηλώσεις 
επικινδυνότητας 

H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.  
H361: Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.  
H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 
επιπτώσεις.   
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11 Δηλώσεις 
προφύλαξης 

P102: Μακριά από παιδιά.  
P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.  
P401: Αποθηκεύεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.  
P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη.  
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα 
ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.  
Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική μάσκα κατά την ανάμιξη/φόρτωση και 
κατάλληλα γάντια κατά την εφαρμογή.  
P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο 

EUH 208: Περιέχει mancozeb. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.  

Sp1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην 
πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/ Να 
αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις 
λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.   
SPe3: Για να προστατέψτε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν 
αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων (για το αμπέλι) και 5 μέτρων (στην 
πατάτα) από τα επιφανειακά ύδατα.  
SPe3: Για να προστατέψτε τα αρθρόποδα να αφήσετε μίαν αψέκαστη ζώνη 
προστασίας 5 μέτρων για το αμπέλι από μη γεωργική γη.  

EUH 401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

 

12 Πρώτες βοήθειες 
- Αντίδοτο 

P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με 
νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον 
είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.  
P337+P313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / 
Επισκεφθείτε γιατρό.  
P308+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε / 
Επισκεφθείτε γιατρό.  
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία. 
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 – 7793777. 

 

 

B 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 ανωτέρω τροποποίηση της ταξινόμησης και σήμανσης του 
σκευάσματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1272/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θα έχει υποχρεωτική 
ισχύ από 1-6-2015 και προαιρετική ισχύ νωρίτερα της ημερομηνίας 
αυτής. Σε κάθε περίπτωση προϊόντα που διατίθενται στην αγορά 
μετά τις 1-6-2015 πρέπει να συμμορφώνονται με τα οριζόμενα στον 
Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
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5. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ’ όσον είναι 
σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα 
νομοθεσία. 

6. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα 
πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά. 

7. 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.  

Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα 
(30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 

 

ΙΙ.  Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 441/4307/08-02-2013 Απόφαση Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ α/α 

 
 

Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 


