
 

  

 

                                                            

Αθήνα,   08 - 06 - 2010 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
 

Αριθ. πρωτ.:  185912  

Ταχ. ∆/νση:     Λ. Συγγρού 150 

Τ.Κ.:                176 71 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ 

Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος 

Τηλέφωνο:      210 928 72 11 

FAX:                210 92 12 090 

E-mail:             syg046@minagric.gr  

 

ΘΕΜΑ: “Χορήγηση κατ’ εξαίρεση έγκρισης  

διάθεσης στην αγορά του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(εντοµοκτόνο) LANNATE 20 SL, για 

την αντιµετώπιση του θρίπα (Thrips 

tabaci) σε σπορεία καπνού και στα 

καπνοχώραφα (µόνο κατά τη 

µεταφύτευση), µε βάση το άρθρο 8 

(παρ. 4) του Π.∆. 115/97 ”   

  ΠΡΟΣ: 1. Κοινοπραξία Καπνοπαραγωγών 

Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισµών 

Ροδόπης-Έβρου 

  2. ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
 

ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο Κας Υπουργού 

              2. Γραφείο Κου Υφυπουργού 

              3. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 

         4. Γραφείο Προϊσταµένου Γενικής  

             ∆ιεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής 

             κ. ∆. Μπαµπίλη 

              5. Μ.Φ.Ι. 

6. Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 

 Υπηρεσίες Γεωργίας - Έδρες τους 

7. Π.Κ.Π.Π. & Π.Ε. - Έδρες τους 

        8. Τµήµατα Α΄, Β΄, Γ, Ε΄ της ∆/νσής µας  

       9. Ε.ΣΥ.Φ. 
 

 

AΠΟΦΑΣΗ  

Ο  

ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΚΑΙ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
 

      Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 (παρ. 4) 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 ”. 

2. Την από 14-1-2010 αίτηση 12 φορέων. 

3. Τη γνωµοδότηση του Ανωτάτου Συµβουλίου Γεωργικών Φαρµάκων (Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ.) για το 16
ο
 

θέµα της 1
ης

/27-4-2010 συνεδρίασής του. 

4. Τις διατάξεις του Π.∆. 187/7.10.2009 (ΦΕΚ 214/Α΄/7-10-09) «∆ιορισµός Υπουργών και 

Υφυπουργών». 

5. Τη µε αριθµό 316049/24.11.2009 (ΦΕΚ 2401/B΄/1.12.2009) απόφαση του Πρωθυπουργού και 

της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για «ανάθεση αρµοδιοτήτων στον 

Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μιχαήλ Καρχιµάκη». 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
 

  Ι. Χορηγούµε έγκριση κατ’ εξαίρεση διάθεσης στην αγορά µε βάση το άρθρο 8 (παρ. 4) του Π.∆. 

115/97 στο φυτοπροστατευτικό προϊό (εντοµοκτόνο) LANNATE 20 SL, για την αντιµετώπιση του 

θρίπα (Thrips tabaci) σε σπορεία καπνού και στα καπνοχώραφα (µόνο κατά τη µεταφύτευση), 
για χρήση από τα µέλη των ακόλουθων δώδεκα φορέων: 
 

1. Κοινοπραξία Καπνοπαραγωγών Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισµών Ροδόπης-Έβρου  

2. Καπνικός Συνεταιρισµός “ΒΙΣΑΛΤΗΣ” 



 

  

3. Καπνικός Συνεταιρισµός Ν. Σερρών “ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣ” 

4. Καπνικός Συνεταιρισµός Ν. Κιλκίς “∆ΗΜΗΤΡΑ” 

5. Αγροτικός Καπνικός Συνεταιρισµός “ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΙΕΡΙΩΝ” 

6. Οµάδα παραγωγών ακατέργαστου καπνού “ΛΟΦΟΥ ΜΗΛΙΑΣ” 

7. Ο.Π.Α.Κ. Α Καπνικός Οργανισµός ΠΕΣΚΟ 

8. Αγροτικός Συνεταιρισµός Παραγωγής Εκλεκτών & Εµπορία Καπνών “ΟΛΥΜΠΟΥ 

ΒΡΟΝΤΟΥΣ” 

9. Ο.Π.Α.Κ. Ε.Α.Σ. Πιερίας 

10. Καπνικός Συνεταιρισµός Κολινδρού “ΝΕΟΚΟΠΑΚ” 

11. Μιρισιάν Α.Ε. 

12. Ε.Α.Σ. Ξάνθης 
 

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  

14351 

08.06.2010 

08.10.2010 

 

 

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

 

1.2.α Εµπορικό όνοµα LANNATE 20 SL 

 

1.2.β Μορφή:  Υγρό διάλυµα (SL)  
 

 

1.3 ∆ραστική ουσία (ες) 

α) Κοινή ονοµασία της δραστικής ουσίας  

    κατά ISO 

methomyl  

 

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής  

    ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 
98% (β/β) min   

 

γ) Παρασκευαστής της δραστικής ουσίας: Ε.Ι DuPont de Nemours & Co. 

(Inc.), Η.Π.Α. 

 

 

 

δ) Εργοστάσια παρασκευής της 

     δραστικής ουσίας: 

Παρασκευάζονται στις εγκαταστάσεις της 

επιχείρησης: 

Ε.Ι DuPont de Nemours & Co. (Inc.), 

Η.Π.Α.  

(η ∆/νση του εργοστασίου είναι  

εµπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται 

στο Παράρτηµα Ι της παρούσας) 

 

 

 

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής 
    ουσίας methomyl:  

 

όπως εγκρίθηκαν από την Ε.Ε. για την 

καταχώρηση της στο Παράρτηµα Ι της 

οδηγίας 91/414 (οδηγία 115/2009/ΕΚ)  

 

 

 

 



 

  

 

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασµα  

   

α) Κάτοχος της έγκρισης: ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

Σολωµού 12 & Βασ. Γεωργίου 

Τ.Κ. 15232 Χαλάνδρι 

Τηλ.: 210 688 9700 

Fax: 210 688 9799 

 

 

   

β) Υπεύθυνος για την τελική 

συσκευασία και σήµανση (εφόσον 

είναι διαφορετικός από τον κάτοχο 

της έγκρισης) 

 

----------  

   

γ) Παρασκευαστής σκευάσµατος: Ε.Ι DuPont de Nemours & Co. (Inc.), 

Η.Π.Α.  

 

 

 

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του 

σκευάσµατος: 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 

επιχείρησης: 

DuPont de Nemours (France) S.A.S. Cernay, 

Γαλλία  

(η ∆/νση του εργοστασίου είναι  εµπιστευτική 

πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτηµα Ι 

της παρούσας)  

 

 

  

 

 

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του 

σκευάσµατος: 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 

επιχείρησης:  

DuPont de Nemours (France) S.A.S. Cernay, 

Γαλλία  

(η ∆/νση του εργοστασίου είναι  εµπιστευτική 

πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτηµα Ι 

της παρούσας)  

  

 

 

στ) Εγγυηµένη σύνθεση του 

σκευάσµατος: 

methomyl 20% β/ο 

Βοηθητικές ουσίες: 80.27% β/β 

 

 

 

 

2 Συσκευασία(ες) 

 

 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 Φιάλη 1 Λίτρο HDPE 

2 Φιάλη 6 Λίτρα HDPE 

 



 

  

 

 

3  Προορίζεται µόνο για επαγγελµατίες χρήστες. 

 

Οδηγίες χρήσης: 

 Τρόπος εφαρµογής: Ψεκασµός στη βάση των φυτών ή εφαρµογή 

από το έδαφος. 
 

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:  
Μισογεµίστε το βυτίο µε νερό και προσθέστε την απαιτούµενη 

ποσότητα σκευάσµατος. ∆ιαλύστε καλά µε ανάδευση και 

απογεµίστε το βυτίο. Ξεπλύντε 3 φορές, ή καλύτερα µε νερό υπό 

πίεση, τα κενά υλικά συσκευασίας και ρίξτε τα νερά στο 

ψεκαστικό. Το ψεκαστικό διάλυµα πρέπει να χρησιµοποιηθεί την 

ίδια µέρα της παρασκευής του. ∆ιάλυµα σε αλκαλικό νερό θα 

πρέπει να χρησιµοποιείται αµέσως. 
 

Συνδυαστικότητα: ∆εν συνδυάζεται µε βορδιγάλειο πολτό, 

θειασβέστιο, σκευάσµατα αλκαλικής αντίδρασης και λιπάσµατα 

που περιέχουν σίδηρο. 
 

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος και της συσκευασίας: Οι φιάλες και τα δοχεία 

ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυµα (τα νερά του 

ξεπλύµατος ρίχνονται 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. 
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Κατηγορία και 

τρόπος δράσης: 

∆ιασυστηµατικό καρβαµιδικό εντοµοκτόνο επαφής και στοµάχου 

για την καταπολέµηση µασητικών και µυζητικών εντόµων. 

 

 

5 Φάσµα δράσης 

 
 

∆οσολογία ανά επέµβαση  

ΠΕ∆ΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

Στόχοι Κ.εκ. 

σκευά-

σµατος/ 

100 λίτρα 

ψεκ. υγρό 

λίτρα 

ψεκ. 

υγρού/ 

στρέµµα 

κ.εκ. 

σκευά-

σµατος/ 

στρέµµα 

 

Χρόνοι εφαρµογής 

 

Μέγιστος 

αριθµός 

εφαρµογών/µ

εδοδίαστηµε 

επεµβάσεων 

(ηµέρες) 

 

ΤΑΕ 

(ηµέ-

ρες) 

Καπνός  

(στο σπορείο) 

Θρίπες 

(Thrips sp.) 

 

- - 

 

 

 
 

13,75/ 

10τµ. 

 

 

 

1. Αµέσως µετά τη 

σπορά 

2. Κατά το σταύρωµα 

3. 10 ηµέρες πριν την 

µεταφύτευση 

3 M.E. 

Καπνός 

(χωράφι κατά την 

µεταφύτευση) 

Θρίπες 

(Thrips sp.)  

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

360 

(µόνο για 

Μπέρλεϋ

) 

675 

(µόνο για 

Ανατολικ
ού 

Τύπου) 

µία εφαρµογή µε το 

πότισµα που ακολουθεί 

τη µεταφύτευση 

 

 

1 Μ.Ε. 
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Ειδικές συνθήκες 

γεωργικές, 

φυτοϋγείας ή 

περιβαντολλογικές 

υπό τις οποίες το 

σκεύασµα µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί 

ή να αποκλειστεί 

Απαγορεύεται η εφαρµογή του σε κατοικηµένες περιοχές ή σε απόσταση 

µικρότερη των 50 µέτρων από αυτές.  

 

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 -  
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Στοιχεία 

φυτοτοξικότητας, 

ευαισθησίας 

ποικιλιών και κάθε 

άλλης 

παρενέργειας στα 

φυτά ή τα προϊόντα 

τους. 

Σε υπέρβαση δόσεων µπορεί να προκληθεί φυτοτοξικότητα στον καπνό. 

 

 

9  Σήµανση 

σκευάσµατος: 

Τ-τοξικό, N -επικίνδυνο για το περιβάλλον 

 

 

10  Φράσεις R R25 Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης. 

R36 Ερεθίζει τα µάτια. 

R10 Εύφλεκτο 

R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να 

προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο 

περιβάλλον. 

Πολύ τοξικό για τις µέλισσες. 

Επικίνδυνο για τα παραγωγικά ζώα 

Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα και τα πουλιά 
 

 



 

  

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

S13  Φυλάξτε το µακριά από τρόφιµα ποτά και ζωοτροφές  

S15  Φυλάξτε το µακριά από φωτιά ή έντονη θερµότητα 

S20/21  Μην τρώτε πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιµοποιείτε 

S23  Μην αναπνέετε τo ψεκαστικό υγρό 

S24  Αποφεύγετε την επαφή µε τα µάτια.  

S36/37/39 Φοράτε φόρµα, γάντια και γυαλιά. 

S27/46  Αφαιρέστε αµέσως όλα τα ρούχα που έχουν 

ρυπανθεί και πλύντε τα πριν τα ξαναφορέσετε. 

Μη µολύνετε τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης µε το φάρµακο ή τα 

κενά συσκευασίας του. 

S26 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια πλύνετέ τα αµέσως µε 

άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συµβουλή.  
S45 Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε 

αµέσως ιατρική συµβουλή (δείξτε την ετικέττα αν είναι δυνατόν).  

S35 Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί µε ασφαλή τρόπο.  

S57 Να χρησιµοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτης για να 

αποφευχθεί µόλυνση του περιβάλλοντος. 
“Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 

περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.” 
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Πρώτες βοήθειες - 

Αντίδοτο 

Σε περίπτωση κατάποσης ατυχήµατος, αδιαθεσίας ή υποψίας 

δηλητηρίασης ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή (δείξτε την 

ετικέτα όπου είναι δυνατόν) 

ΑΝΤΙ∆ΟΤΟ: Θειϊκή Ατροπίνη. Αν εµφανιστούν 

προειδοποιητικά συµπτώµατα να χορηγηθούν αµέσως σε λίγο 

νερό, 2 αµπούλες θειϊκή ατροπίνη του 0,5 mg. και µετά 1 αµπούλα 

κάθε 10-15 λεπτά µέχρι να στεγνώσει ο λαιµός και το δέρµα να 

γίνει στεγνό και κοκκινωπό. Να συνεχιστεί µε όσες αµπούλες 

χρειάζονται για να διατηρηθεί αυτή η κατάσταση ώσπου να 

φθάσει ο γιατρός. 
Κατάποση: Να χορηγηθούν αµέσως 2 ποτήρια νερό και να προκληθεί 

εµετός µε το δάκτυλο (να µην προκληθεί εµετός και να µην δοθεί τίποτα 

σε άτοµο που δεν έχει τις αισθήσεις του ή έχει σπασµούς).  

Εισπνοή: Να µεταφερθεί το άτοµο στον καθαρό αέρα. Αν δεν αναπνέει 

να γίνει τεχνητή αναπνοή και αν υπάρχει δυσκολία να χορηγηθεί 

οξυγόνο.  

Επαφή µε το δέρµα: Πλύντε αµέσως µε άφθονο νερό και σαπούνι. 

Βγάλτε και πλύντε χωριστά τα ρούχα που ήρθαν σε επαφή µε το 

φάρµακο.  

Επαφή µε τα µάτια: Πλύνετε αµέσως µε άφθονο νερό επί 

τουλάχιστον 15 λεπτά και ζητείστε ιατρική συµβουλή. 

Προειδοποιητικά συµπτώµατα: Η δηλητηρίαση από methomyI 

προκαλεί συµπτώµατα αναστολής της χοληνεστεράσης (αδυναµία, 

ίδρωµα, θαµπή όραση, κλείσιµο της κόρης, αργό σφυγµό, τάση 

εµετού, πονοκέφαλο, τρεµούλα, δυσκολία στην αναπνοή, 

κοιλιακές συσπάσεις). 

Θεραπευτική αγωγή: ∆ιατηρείστε πλήρη ατροπινισµό µε 1,2-2 mg 

θειϊκή ατροπίνη ενδοφλεβίως κάθε 10-30 λεπτά µέχρι ν' αναλάβει 

ο άρρωστος. Ίσως χρειαστεί και τεχνητή αναπνοή ή οξυγόνο. 

Αποκλείστε έκθεσή του σε οποιοδήποτε άλλο αναστολέα της 

χοληνεστεράσης µέχρι να γίνει τελείως καλά. Μην χρησιµοποιείτε 

Μορφίνη ή 2-ΡΑΜ ή οξίµη. 
Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 210 77 93 777 



 

  

 

 

 

 

13 Προστασία των καταναλωτών  

   

Τελευταία επέµβαση 

πριν τη συγκοµιδή ή πριν τη 

διάθεση στην αγορά όταν 

πρόκειται για 

µετασυλλεκτικές χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα Ηµέρες 

 

 Καπνός ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ  
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Συνθήκες 

αποθήκευσης, 

χρονική 

σταθερότητα του 

σκευάσµατος. 

∆ιατηρείται σταθερό για 2 χρόνια εφόσον αποθηκεύεται καλά 

κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, 

καλά αεριζόµενο, µακριά από φωτιά ή έντονη θερµότητα σε 

κανονικές συνθήκες αποθήκευσης. 

 

 

 

 

 ΙΙ. Η παρούσα έγκριση χορηγείται µετά από αίτησή τους, στους Αγροτικούς Συνεταιρισµούς: 
 

• Κοινοπραξία Καπνοπαραγωγών Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισµών Ροδόπης-Έβρου  

• Καπνικός Συνεταιρισµός “ΒΙΣΑΛΤΗΣ” 

• Καπνικός Συνεταιρισµός Ν. Σερρών “ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣ” 

• Καπνικός Συνεταιρισµός Ν. Κιλκίς “∆ΗΜΗΤΡΑ” 

• Αγροτικός Καπνικός Συνεταιρισµός “ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΙΕΡΙΩΝ” 

• Οµάδα παραγωγών ακατέργαστου καπνού “ΛΟΦΟΥ ΜΗΛΙΑΣ” 

• Ο.Π.Α.Κ. Α Καπνικός Οργανισµός ΠΕΣΚΟ 

• Αγροτικός Συνεταιρισµός Παραγωγής Εκλεκτών & Εµπορία Καπνών “ΟΛΥΜΠΟΥ 

ΒΡΟΝΤΟΥΣ” 

• Ο.Π.Α.Κ. Ε.Α.Σ. Πιερίας 

• Καπνικός Συνεταιρισµός Κολινδρού “ΝΕΟΚΟΠΑΚ” 

• Μιρισιάν Α.Ε. 

• Ε.Α.Σ. Ξάνθης 
 

οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την ενηµέρωση των χρηστών µελών τους για την ανωτέρω χρήση. 

Επιπλέον υποχρεούνται να ενηµερώνουν την οικεία Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση πριν από κάθε 

εφαρµογή του σκευάσµατος. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

ΙΙΙ. Ο κάτοχος της έγκρισης και οι ιδιώτες που θα εφαρµόσουν το σκεύασµα σύµφωνα µε τα ανωτέρω, 

είναι υποχρεωµένοι να ενηµερώσουν την Αρµόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσµενείς επιπτώσεις 

στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον, που θα περιέλθουν σε γνώση τους, από την εν λόγω χρήση. 

Τυχόν απόκρυψη µιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκηµα και διώκεται ποινικά. 
 

 

 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

 
Μ. ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ  

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


