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ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) 
METMAN MZ (metalaxyl 8% β/β + mancozeb 64% β/β)» 

 
AΠΟΦΑΣΗ  

Ο  
 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

 
      Έχοντας υπόψη 
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 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 34 
αυτού. 

2. Το νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική 
χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Δεκεμβρίου 2008 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) με αριθμό 1907/2006. 

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 547/2011 της επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του 
Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά 
τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 

5. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 540/2011 της επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την 
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στον οποίο συμπεριλαμβάνονται οι 
δραστικές ουσίες metalaxyl  και  mancozeb. 

6. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 2017/2069 της Επιτροπής της 13ης Νοεμβρίου 2017 για την 
τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) με αριθμό 540/2011 όσον αφορά την παράταση των 
περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών flonicamid (IKI-220), metalaxyl, penoxsulam και proquinazid. 
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7. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 2018/1796 της Επιτροπής της 20ης Νοεμβρίου 2018 για την 
τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) με αριθμό 540/2011 όσον αφορά την παράταση των 
περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών amidosulfuron, bifenox, chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, 
clofentezine, dicamba, difenoconazole, diflubenzuron, diflufenican, dimoxystrobin, fenoxaprop-p, 
fenpropidin, lenacil, mancozeb, mecoprop-p, metiram, nicosulfuron, oxamyl, picloram, pyraclostrobin, 
pyriproxyfen και tritosulfuron. 

8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 

Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις 
ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου. 

9. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 2017/1164 της επιτροπής της 22ας Ιουνίου 2017 για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα 
ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες acrinathrin, metalaxyl και thiabendazole μέσα ή πάνω σε 
ορισμένα προϊόντα. 

10. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 2017/171 της επιτροπής της 30ης Ιανουαρίου 2017  για την τροποποίηση 
του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών aminopyralid, azoxystrobin, cyantraniliprole, 
cyflufenamid, cyproconazole, diethofencarb, dithiocarbamates, fluazifop-P, fluopyram, haloxyfop, 
isofetamid, metalaxyl, prohexadione, propaquizafop, pyrimethanil, Trichoderma atroviride στέλεχος SC1 
και zoxamide μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα, όπου περιλαμβάνεται το mancozeb. 

11. Την με αριθ. 619/46787/08-03-2019 (Β΄ 988/22-03-2019) κοινή Απόφαση του Υπουργού κ. Στ. Αραχωβίτη, 
του Υφυπουργού κ. Β. Κόκκαλη και της Υφυπουργού κ. Ο. Τελιγιορίδου με θέμα “Μεταβίβαση του 
δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού», «με εντολή Υφυπουργού» ή «με εντολή Υπουργού και 
Υφυπουργού», κατά περίπτωση, στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και 
Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και 
Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων”, όπως διορθώθηκε με την 
αριθ. 6 αναφορά «ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» στο ΦΕΚ Β’ αριθ. 1241/12-04-2019. 

12. Την με αριθμό 60851 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος αναφοράς (μυκητοκτόνο) ARMETIL M 
(metalaxyl 8% β/β + mancozeb 64% β/β), η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. πρωτ. 
10772/142067/02.04.2019 απόφασή μας. 

13. Τη με αρ. πρωτ. 5358/118833/24.05.2019 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας INDUSTRIAS QUIMICAS 
DEL VALLES, S.A. (IQV) δια της αντιπροσώπου εταιρίας ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ ΑΕ. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
A Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κανονισμού 

1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) METMAN MZ (metalaxyl 8% β/β + 
mancozeb 64% β/β) της εταιρείας INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. (IQV)  δια της 
αντιπροσώπου εταιρίας ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ ΑΕ, με τα ακόλουθα στοιχεία: 

 
 
1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

 

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ) 
1.1.α Ημερομηνία χορήγησης 
1.1.β Ημερομηνία λήξης 

60866 
20.06.2019 
31.01.2021 

 

 
1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εμπορικό όνομα: METMAN MZ 

1.2.β Μορφή:  Βρέξιμη σκόνη (WP) 

 
1.3 Δραστικές ουσίες 
Δραστική ουσία 1 

 

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO metalaxyl  

   

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 
ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 

95 % (β/β) min  

   

Χημική ομάδα: Φαινυλαμίδια (Phenylamides)  

 

Παρασκευαστής:  INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. (IQV) 
Av. Rafael Casanova 81, 08100 Mollet del Vallès 
(Barcelona), Ισπανία 

 

   

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 
επιχείρησης: 
 
RALLIS INDIA LIMITED 
Agrochemical Division 
Plot No. 3301, GIDC Industrial Area, Ankleshwar, 
Dist. Baruch (Gujarat), Ινδία 

 

 

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας: Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας 
metalaxyl όπως αυτές κατατέθηκαν με τη με 
αριθμό 4682/63931/03.05.2018 αίτηση της 
εταιρίας για το προϊόν αναφοράς ARMETIL M, 
είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν 
στα αρχεία της ΣΕΑ. 

 

Δραστική ουσία 2 
 

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO: mancozeb  

   

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 
ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 

85 % (β/β) min  
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Χημική ομάδα: Διθειοκαρβαμιδικά (di-thiocarbamates)  

 

Παρασκευαστής:  INDOFIL INDUSTRIES LIMITED 
Via Filipo Turati, 6, 20121 Milano, Ιταλία 

 

   

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 
επιχείρησης: 
 
INDOFIL INDUSTRIES LIMITED 
Kolshet, Off Swami Vivekananda Road, Azad 
Nagar, Sandoz Baug P.O. Thane - 400 607  
Maharashtra, Ινδία 

 

 

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας: Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας 
mancozeb όπως αυτές κατατέθηκαν με τη με 
αριθμό 4682/63931/03.05.2018 αίτηση της 
εταιρίας για το προϊόν αναφοράς ARMETIL M, 
είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν 
στα αρχεία της ΣΕΑ. 

 

 
1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα  

α) Κάτοχος της άδειας: INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. (IQV) 
Av. Rafael Casanova 81, 08100 Mollet del Vallès 
(Barcelona), Ισπανία 
Τηλ.: +34 93 5796677 
Fax: +34 93 5791722 
e-mail: tsanchez@iqvagro.com 

 

 

β) Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ ΑΕ 
Μουρούζη 9, 10674 Αθήνα 
Τηλ.: 2107236700, 2107236676 
Fax: 2107236410 
e-mail: info@anorgachim.com 

 

   

γ) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ 
Θέση Ξηροπήγαδο, 19600 Μάνδρα Αττικής 
Τηλ.: 2105550431 
Fax: 210556100 
e-mail: ellagret@ellagret.gr 

 

 

δ) Παρασκευαστής σκευάσματος: INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. (IQV) 
Av. Rafael Casanova 81, 08100 Mollet del Vallès 
(Barcelona), Ισπανία 
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ε) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:  
 
 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 
επιχείρησης: 
 
INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. (IQV) 
Av. Rafael Casanova 81, 08100 Mollet del Vallès 
(Barcelona), Ισπανία 

 

 

στ) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 
επιχείρησης: 
 
INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. (IQV) 
Av. Rafael Casanova 81, 08100 Mollet del Vallès 
(Barcelona), Ισπανία 

 

 

ζ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος: Metalaxyl: 8 % β/β 
Mancozeb: 64 % β/β 
Βοηθητικές ουσίες: 16,3 % β/β 
Περιέχει hexamethylenetetramine(CAS 100-97-0) 
και Καολίνη. 
 
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του προϊόντος 
αναφοράς ARMETIL M, όπως κατατέθηκε με τη 
με αριθμό 4682/63931/03.05.2018 αίτηση της 
εταιρείας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και 
παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ. 

 

 
2 Συσκευασία(ες) 

 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 Σακούλα 30, 50, 100, 200, 250, 300, 400, 
500, και 625 γρ., 1, 1.25, 2 και 5 
κιλά 

Σύνθετη σακούλα πολυεστέρα 
(εξωτερικά) - πολυαιθυλενίου LD/PE 
(εσωτερικά). 

2 Σακούλα εντός 
κυτίου 

30, 10x30, 50, 5x50, 100, 5x100, 
200, 2x200, 250, 2x250, 300, 400, 
500 και 625 γρ., 1, 1.25 και 2 κιλά 

Σύνθετη σακούλα πολυεστέρα 
(εξωτερικά) - πολυαιθυλενίου LD/PE 
(εσωτερικά), κουτί χάρτινο. 

3 Σακούλα 100, 200, 250, 300, 400, 500 και 
625 γρ., 1, 1.25, 2 και 5 κιλά 

Σύνθετη σακούλα πολυπροπυλενίου 
ΟΡΡ (εξωτερικά) - μεταλιζέ 
πολυεστέρα ΡΕΤ/ΜΕΤ - 
πολυαιθυλενίου LD/PE (εσωτερικά) 

4 Σακούλα εντός 
κυτίου 

100, 5x100, 200, 2x200, 250, 
2x250, 300, 400, 500 και 625 γρ., 
1, 1.25 και 2 κιλά 

Σύνθετη σακούλα πολυπροπυλενίου 
ΟΡΡ (εξωτερικά) - μεταλιζέ 
πολυεστέρα ΡΕΤ/ΜΕΤ - 
πολυαιθυλενίου LD/PE (εσωτερικά), 
κουτί χάρτινο 

5 Υδατοδιαλυτή(-ές) 
σακούλα(-ες) εντός 
κυτίου 

100, 5x100, 200, 2x200, 250, 
2x250, 300, 400 και 500 γρ. 

Υδατοδιαλυτή σακούλα PVA, κουτί 
χάρτινο 

6 Σάκος 5, 10, 15 και 20 κιλά Χαρτόσακος (τριπλός) με εσωτερική 
στρώση πολυαιθυλενίου LD/PE. 
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3 Οδηγίες χρήσης: 
 

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 

 
  Τρόπος εφαρμογής:  

Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.  
Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:  
Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. 
Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος στο 
ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώνουμε το ψεκαστικό με το 
υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.  
Συνιστάται το ψεκαστικό υγρό να χρησιμοποιείται εντός της ημέρας 
παρασκευής του. 
Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:  
Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε μια φορά με διάλυμα 
απορρυπαντικού και ακολούθως τρεις φορές με καθαρό νερό το βυτίο και 
όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως όλα τα 
ίχνη του προϊόντος. 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:  
Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό 
ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και 
στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με σχίσιμο, για την 
διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής 
για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 
Συνδυαστικότητα: Να μη συνδυάζεται με άλλα προϊόντα. 

 
 

4 Κατηγορία και 
τρόπος δράσης: 

Μυκητοκτόνο με προστατευτική δράση.  
Περιέχει τις δραστικές ουσίες metalaxyl και mancozeb.  
Το metalaxyl είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο που αναστέλλει την 
ανάπτυξη του παθογόνου και το σχηματισμό σπορίων παρεμποδίζοντας 
την πρωτεϊνική σύνθεση των μυκήτων. Η πρόσληψη της δραστικής είναι 
ταχεία μετά την εφαρμογή και η ακροπεταλική κυρίως κίνηση επιτρέπει 
την προστασία της νεαρής βλάστησης. 
Το mancozeb είναι προστατευτικό μυκητοκτόνο επαφής που δρα 
εμποδίζοντας τον κυτταρικό μεταβολισμό των μυκήτων σε πολλά σημεία. 

 

 
 

5 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος Xρόνος 
εφαρμογής 

Μεγ. αρ. 
εφαρμογών / 
καλλιεργητική 

περίοδο / 
μεσοδιάστημα 
επεμβάσεων 

(ημέρες) 

γραμ./  
100 λίτρα 

ψεκ. 
υγρού 

γραμ./ 
στρέμμα 

Όγκος ψεκ. 
υγρού 
λίτρα / 

στρέμμα 

Αμπέλι 
VITVI 

 

Περονόσπορος 
(Plasmopara 

viticola - 
PLASVI) 

250-625 250 40-100 Οι εφαρμογές 
αρχίζουν από την 

έκπτυξη 4 
φύλλων μέχρι 
την έναρξη της 

ωρίμανσης 
(BBCH 14-81). 

2 / 10 
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Τομάτα (Υ+Θ) 
LYPES 

Μελιτζάνα 
(Υ+Θ) 

SOLME 
 
 

Περονόσπορος 
(Phytophthora 

infestans - 
PHYTIN) 

250-625 250 40-100 Οι εφαρμογές 
αρχίζουν από την 

έκπτυξη 4 
φύλλων μέχρι 
την ωρίμανση 
του 70% των 

καρπών 
(BBCH 14-87). 

4 / 10 

Πατάτα 
SOLTU 

Περονόσπορος 
(Phytophthora 

infestans - 
PHYTIN) 

 
Αλτερναρίωση 

(Alternaria 
solani - 

ALTESO) 

250-625 250 40-100 Οι εφαρμογές 
αρχίζουν από την 

έκπτυξη 4 
φύλλων μέχρι το 

τέλος της 
άνθησης της 

πρώτης 
ταξιανθίας  

(BBCH 14-69). 

4 / 10 

Καπνός 
NIOTA 

Περονόσπορος 
(Peronospora 
hyoscyami - 

PEROTA) 
 

250-625 250 40-100 Οι εφαρμογές 
αρχίζουν από την 

έκπτυξη 2 
φύλλων μέχρι το 

τέλος της 
ωρίμανσης των 

σπόρων 
(BBCH 12-89). 

3 / 10 

Παρατηρήσεις: 
1. Οι εφαρμογές πρέπει να αρχίζουν προληπτικά όταν το επίπεδο της προσβολής είναι χαμηλό. 
2. Η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής μπορεί να μειωθεί εάν βρέξει ή αν ακολουθήσει πότισμα εντός 2 
ωρών από τον ψεκασμό. 

 

6 Ειδικές συνθήκες 
γεωργικές, 
φυτοϋγείας ή 
περιβαντολλογικές 
υπό τις οποίες το 
σκεύασμα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ή να 
αποκλειστεί: 

Διαχείριση ανθεκτικότητας: 
-Συνιστάται η εναλλαγή στις εφαρμογές με μυκητοκτόνα διαφορετικού 
τρόπου δράσης (να μην περιέχουν δραστικό συστατικό της ομάδας των 
φαινυλαμιδίων) προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας 
των μυκήτων. 
-Συνιστάται η εφαρμογή του στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης των 
καλλιεργειών για καλύτερα αποτελέσματα της διασυστηματικής δράσης 
του σκευάσματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 19 ημέρες για την καλλιέργεια του αμπελιού. 
Να μην εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να 
στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από τις επιφάνειες 
των φύλλων. 
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8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, 
ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε 
άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα 
προϊόντα τους. 

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες, 
δόσεις και χρόνο εφαρμογής.  

 

 

 

9 Εικονογράμματα κινδύνου: 

 ΠΡΟΣΟΧΗ 
      GHS07             GHS08            GHS09 

 

10 Δηλώσεις 
επικινδυνότητας: 

Η317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. 
Η361d: Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο. 
 
Η411:Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 
επιπτώσεις. 
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και 
το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

 

11 Δηλώσεις 
προφύλαξης: 
 

Ρ405+Ρ102: Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. 
Ρ201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. 
Ρ261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ 
εκνεφώματα. 
Ρ270: Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το 
προϊόν. 
Ρ280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ 
μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ το πρόσωπο. 
 
Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και μάσκα κατά την 
ανάμιξη/φόρτωση/καθαρισμό και συντήρηση του ψεκαστικού 
εξοπλισμού. 
Κατά την επανείσοδο στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε 
μακρυμάνικο πουκάμισο, μακρύ παντελόνι και μπότες. 
 
Ρ501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία. 
 
SP1: Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Να 
μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να 
αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις 
λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους). 
SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε 
μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα  

- 15 μέτρων για την καλλιέργεια του αμπελιού και  
- 5 μέτρων για τις καλλιέργειες της τομάτας και της μελιτζάνας 

υπαίθρου, της πατάτας και του καπνού. 
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12 Πρώτες βοήθειες – 
Αντίδοτο: 

ΓΕΝΙΚΑ: Σε περίπτωση αδιαθεσίας ζητείστε ιατρική συμβουλή (δείξτε την 
ετικέτα όπου είναι δυνατόν). 
P308+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: 
Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.  
Ρ302+Ρ352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο 
νερό και σαπούνι. 
P333+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί 
εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. 
P362+P364: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετέ τα πριν τα 
ξαναχρησιμοποιήσετε.   
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΙΑΘΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΙΣΠΝΟΗ: ψεκαστικού υγρού 
μεταφέρετε τον παθόντα στο καθαρό αέρα. Ζητείστε ιατρική συμβουλή 
σε περίπτωση δυσφορίας. 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Μη χορηγήσετε 
γάλα, λίπη ή οινόπνευμα. Ελέγξτε την αναπνοή. Ζητήστε άμεσα ιατρική 
συμβουλή και δείξτε τον περιέκτη ή την ετικέτα. 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό 
για τουλάχιστον 15 λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε 
τους, εφόσον είναι εύκολο. Ζητείστε ιατρική συμβουλή. 
 
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική 
θεραπεία. 
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777. 

 

 
 
13 Προστασία των καταναλωτών  

   

Τελευταία επέμβαση πριν τη 
συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην 
αγορά όταν πρόκειται για 
μετασυλλεκτικές χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 

 Αμπέλι 28   

 Τομάτα (Υ+Θ), Μελιτζάνα (Υ+Θ), 
Πατάτα, Καπνός 

21   

 
 

14 Συνθήκες 
αποθήκευσης, 
χρονική σταθερότητα 
του σκευάσματος. 

Το σκεύασμα πρέπει να αποθηκεύεται στην αρχική κλειστή συσκευασία, 
σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Σε αυτές τις συνθήκες το 
προϊόν παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την 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. 
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16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών 

 Στο Παράρτημα ΙΙΙ του προϊόντος αναφοράς ARMETIL M, 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 
τη 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 στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για 
οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση. 

3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 65 του Κανονισμού (ΕΚ) 
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. Να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα μόνο ηλεκτρονικά 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 στη ΣΕΑ 
όποτε αυτά ζητηθούν.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 

 
 
 

Δρ. Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
 

http://wwww.minagric.gr/greek/data/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΙΙΙ-ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ.doc
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