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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,    18-10-2017 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ:  9716/92979  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ   
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: ROTAM AGROCHEMICAL EUROPE td 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  Δια μέσου της 
TELEFAX: 210 92 12 090  Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ 

Ε.Ε.  «Agribiz» 
Πληροφορίες: Άννα Παπαμιχαήλ  Ξενίας 1,  Τ.Κ. 11527 – Αθήνα 
Τηλέφωνο: 210 92 87 237    
e-mail: apapamichail@minagric.gr  E-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr  
 
 
ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 

(ζιζανιοκτόνο) MINSK (δραστική ουσία flazasulfuron) 
  
 

AΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 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 τα άρθρα 33 και 37,4 αυτού. 

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

3. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 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) αριθ. 1907/2006 

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 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 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. 

6. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαϊου 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 στον οποίο έχει 
συμπεριληφθεί και η δραστική ουσία flazasulfuron. 

7. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/2016 της Επιτροπής της 17ης Νοεμβρίου 2016 για την 
τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) με αριθμό 540/2011 όσον αφορά την παράταση 
των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών acetamiprid, βενζοϊκό οξύ, flazasulfuron, 
mecoprop-P, mepanipyrim, mesosulfuron, propineb, propoxycarbazon, propyzamide, 
propiconazole, pseudomonas chlororaphis στέλεχος: MA 342, pyraclostrobin, quinoxyfen, 
thiacloprid, thiram, ziram, zoxamide. 
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8. Τη με αριθ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β’/1-03-2017) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του 
δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό 
Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής 
Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ". 

9. Την από 31 Ιουλίου 2017 απόφαση έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος JOGG από την 
Αρμόδια Αρχή της Ιταλίας (0032264-02/08/2017-DGISAN-DGISAN-P) καθώς και την σχετική Έκθεση 
Αξιολόγησης της Ιταλίας. 

10. Τις υπ’ αρ. 10609/115894/18-10-2016, 9716/92979/6-9-2017 και 10581/102444/2-10-2017 
αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας δια μέσω του αντιπροσώπου της Τουτουτζιδάκης 
Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.  «Agribiz». 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Α Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Κανονισμού 

1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν MINSK της εταιρείας ROTAM AGROCHEMICAL 
EUROPE Ltd  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 

70246 
18.10.2017 
31.01.2019 

 

 
1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 
1.2.α Εμπορικό όνομα MINSK 
1.2.β Μορφή:  ΕΝΑΙΩΡΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟΙ KOKKOI (WG) 
 
1.3 Δραστική ουσία 
 

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO Flazasulfuron   
 
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 
ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

Min 98 % β/β  

   
Χημική ομάδα Σουλφονυλουρίες    

 
Παρασκευαστής  Rotam Agrochemical Co. Ltd. 

7/F Cheung Tat Centre 
No. 18, Cheung Lee Street 
ChaiWan, Hong Kong 
R.P. China 
Dr. Yifan Wu 
Τηλ: +86 512 577 18694 / 579 03076 
Fax: +86 512 577 11523 
E-Mail: yifanwu@rotam.com 

 

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

(πλήρης διεύθυνση):  
Jiangsu Repont Pesticide Factory Co., Ltd. 
Yangkou Chemical Cluster Area, Rudong County, Nantong City, 
Jiangsu Province, China 
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Τεχνικές προδιαγραφές της 
δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας 
Flazasulfuron, όπως αυτές έχουν κατατεθεί με το υπ’ αρ. 
10581/102444/2-10-2017 έγγραφο, είναι εμπιστευτική 
πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.  

 

 
 
1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα  
α) Κάτοχος της άδειας: ROTAM AGROCHEMICAL EUROPE Ltd 

Hamilton House - Mabledon Place -   
London WC1H 9BB – Ηνωμένο Βασίλειο  
Mr. Daniele RUCCIA 
Τηλ.: + 33 6 28 43 33 66 
Fax: + 33 4 27 02 73 41 
E-mail: druccia@rotam.com 

 

 
β) Υπεύθυνος επικοινωνίας: Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.  «Agribiz» 

Ξενίας 1, 115 27 Αθήνα 
Τηλ.: 210 7471000, 210 6725174 
Fax: 210 7471009 
E-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr 

 

   
γ) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση 
στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα 
στη χώρα) 

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ 
Εθνικής Αντιστάσεως 73, 
152 31, Χαλάνδρι 
Τηλ: 211 120 5580 
Fax: 211 120 5590 

 

 
δ) Παρασκευαστής σκευάσματος: ROTAM AGROCHEMICAL Co., Ltd.  

26/F, E-Trade Plaza 24 Lee Chung Street Chai Wan Hong Kong, 
R.P. China 
Dr. Yifan Wu  
Τηλ.: +86 512 577 18694  
Fax: +86 512 577 11523  
E-mail:  yifanwu@rotam.com 

 
ε) Εργοστάσια παρασκευής του 

σκευάσματος: 
Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 
1. Lanlix Cropscience Co, Ltd.  

No.79, Hsiang Yang Rd.  
Chang Chih Hsiang Ping Tung Hsien  
90843 Taiwan  

2. Rotam Biotechnology Limited  
No.566, Longpu St.,Yongkang Dist.,  
Tainan City 710, Taiwan  

3. Jiangsu Rotam Chemistry Co, Ltd.  
No.88 Longdeng Road,  
ETDZ Kunshan Jiangsu Province,  
215301 - P.R.China 
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στ) Εργοστάσια συσκευασίας του 
σκευάσματος: 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 
1. Lanlix Cropscience Co, Ltd.  

No.79, Hsiang Yang Rd.  
Chang Chih Hsiang Ping Tung Hsien  
90843 Taiwan  

2. Rotam Biotechnology Limited  
No.566, Longpu St.,Yongkang Dist.,  
Tainan City 710, Taiwan  

3. Jiangsu Rotam Chemistry Co, Ltd.  
No.88 Longdeng Road,  
ETDZ Kunshan Jiangsu Province,  

215301 - P.R.China 
 
ζ) Εγγυημένη σύνθεση του 

σκευάσματος: 
Δραστική ουσία : Flazasulfuron 25% β/β 
Βοηθητικές ουσίες:  74,5 % (β/β) 
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος 
παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι. Είναι εμπιστευτική 
πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ 

 

2 Συσκευασίες 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1. 
Φιάλες ή 
δοχεία  

10, 16, 20, 32, 40, 50, 60, 80, 100, 160, 200, 250, 320, 
400, 500, 600, 800 γραμ. και 1 κιλού, (1,6) κιλών, (1,8) 
κιλών, 2 κιλών, 4 κιλών & 5 κιλών. 

HDPE  

2 
Φιάλη 
μέσα σε 
κουτί  

10, 16, 20, 32, 40, 50, 60, 80, 100, 160, 200, 250, 320, 
400 γραμ 

HDPE 
Κουτί χάρτινο 

 
 
3  Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 

 

Οδηγίες χρήσης: 
 

Τρόπος εφαρμογής: κατευθυνόμενος ψεκασμός προφυτρωτικά ή νωρίς, 
μεταφυτρωτικά  των ζιζανίων, χωρίς να έλθουν σε επαφή τα σταγονίδια 
του ψεκαστικού διαλύματος με το φύλλωμα, τους τρυφερούς βλαστούς, 
τις παραφυάδες ή μη επουλωμένες πληγές κλαδέματος των 
καλλιεργειών. Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας και ψεκάστε με 
πίεση μικρότερη από 2 ατμόσφαιρες (30 PSI).  
 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του 
ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την 
απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο 
αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την 
ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού.  
 
Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. 
Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και 
απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φόρες με καθαρό 
νερό.  
 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος και της συσκευασίας: Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση με 
κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος 
τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν 
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προηγουμένως με τρύπημα ή με σκίσιμο (φιάλες, κουτιά), για τη 
διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία 
συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 

  
4  Κατηγορία και 

τρόπος δράσης: 
Διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και 
πολυετών πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων, προφυτρωτικά ή 
νωρίς, μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, σε αμπέλι, ελιά, εσπεριδοειδή και 
ακαλλιέργητες εκτάσεις.  
Απορροφάται από το φύλλωμα και τις ρίζες των ζιζανίων, μετακινείται 
μέσω της αποπλαστικής και συµπλαστικής οδού και συγκεντρώνεται 
στους νεαρούς μεριστωματικούς ιστούς, παρεμποδίζοντας την 
ανάπτυξή τους. 

 
 

5 5.1 Φάσμα δράσης 

Δόσεις σκευάσματος Πεδίο Εφαρμογής Στόχος 
Γραμ./ στρ. Όγκος ψεκ. 

υγρού λίτρα / 
στρέμμα 

Χρόνος εφαρμογής Μέγ. αριθμός 
εφαρμ/ ανά 
καλλ. περίοδο 
 

Εσπεριδοειδή 
Λεμονιά 
CIDLI,  
Μανταρινιά 
(Κλημεντίνες) 
CIDRE,  
Πορτοκαλιά 
CIDSI  
Γκρέιπ Φρουτ 
CIDPA,   
Κίτρα 
CIDME,  κ.α. 

Eτήσια αγρωστώδη 
και πλατύφυλλα 
ζιζάνια 
Πολυετή ζιζάνια 

16 20 – 40 Κατευθυνόμενος 
ψεκασμός στη γραμμή 
φύτευσης ή τοπικά, 
καλύπτοντας  επιφάνεια 
έως το 1/3 της συνολικής  
έκτασης του αγρού. 
Εφαρμόζεται 
προφυτρωτικά ή νωρίς 
μεταφυτρωτικά  των 
ζιζανίων, την άνοιξη –
καλοκαίρι  

1 

Ελιά 
OLVEU 

Eτήσια αγρωστώδη 
και πλατύφυλλα 
ζιζάνια 
Πολυετή ζιζάνια 

16 20 – 40 Κατευθυνόμενος 
ψεκασμός στην γραμμή 
φύτευσης  ή τοπικά, 
καλύπτοντας  επιφάνεια 
έως το 1/3 της συνολικής  
έκτασης του αγρού. 
Εφαρμόζεται 
προφυτρωτικά ή νωρίς 
μεταφυτρωτικά  των 
ζιζανίων, από το 
φθινόπωρο έως και την 
άνοιξη 

1 

Αμπέλι 
VITVI 

Eτήσια αγρωστώδη 
και πλατύφυλλα 
ζιζάνια 
Πολυετή ζιζάνια 

16 10 – 40 Κατευθυνόμενος 
ψεκασμός στην γραμμή 
φύτευσης  ή τοπικά, 
καλύπτοντας  επιφάνεια 
έως το 1/3 της συνολικής  
έκτασης του αγρού. 
Εφαρμόζεται 
προφυτρωτικά ή νωρίς 
μεταφυτρωτικά  των 
ζιζανίων, στο τέλος του 
χειμώνα ή στις αρχές της 
άνοιξης  

1 
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Ακαλλιέργητες 
εκτάσεις  
(Σιδηρόδρομοι, 
βιομηχανικές 
περιοχές, 
αρχαιολογικοί 
χώροι, 
νεκροταφεία, 
πλατείες, πλάι σε 
δρόμους και 
εθνικές οδούς, σε 
χώροι με  
φωτοβολταϊκά 
πάνελ, σε αστικές 
και αγροτικές 
περιοχές). 

Eτήσια αγρωστώδη 
και πλατύφυλλα 
ζιζάνια 
Πολυετή ζιζάνια 

20 10 – 40 Εφαρμόζεται 
προφυτρωτικά ή νωρίς 
μεταφυτρωτικά  των 
ζιζανίων 

1 

Παρατηρήσεις: 
 

1. Καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται με προφυτρωτικές εφαρμογές.  
2. Τα ζιζάνια είναι ευαίσθητα μέχρι το στάδιο των  4 φύλλων ή έως τα 10 εκ ύψος. 
3. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.  Αποφύγετε τη διασπορά του ψεκαστικού νέφους σε γειτονικές ευαίσθητες 

καλλιέργειες. 
 
Καταπολεμούμενα Ζιζάνια 
Ευαίσθητα ζιζάνια (> 85% ) 
Αγρωστώδη: 
Avena fatua - AVEFA (Αγριοβρώμη)  
Bromus sterilis -  BROST (αγριοβρώμη)  
Echinochloa crus-galli - ECHCG (Μουχρίτσα)  
Lolium spp- LOLSS (Ήρα)  
Poa annua -  POAAN  (πόα)  
Setaria verticillata - SETVE, S. viridis - SETVI, S. pumila - SETPU (Σετάριες) 
Πλατύφυλλα:  
Amaranthus retroflexus - AMARE (Βλήτο)  
Calendula arvensis – CLDAR (Καλεντούλα)  
Capsella bursa-pastoris - CAPBP (Καψέλλα)  
Chenopodium album -  CHEAL (Λουβουδιά) 
Conyza (Erigeron) canadensis  - ERICA (Κόνυζα)  
Daucus carota – DAUCA (Αγριοκαρότο)  
Diplotaxis erucoides -  DIPER (Άγρια ρόκα)  
Fumaria spp.-  FUMOF (Καπνόχορτο)  
Geranium dissectum - GERDI G. rotundifolium - GERRT (Γεράνι) 
Lamium sp. -  LAMSS (Λάμιο)  
Μalva sp – MALSS (Mολόχα) 
Portulaca oleracea -  POROL (Αντράκλα) 
Senecio vulgaris– SENVU (Μαρτιάκος) 
Stellaria media - STEME (Στελλάρια) 
Solanum nigrum – SOLNI (Στύφνος)  
Taraxacum officinale - TAROF (Αγριοράδικο) 
Trifolium spp - TRFSS (Τριφύλλι)  
Urtica spp.- URTSS (Τσουκνίδα)  
 
Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια (> 70% < 85%) 
Convolvulus arvensis – CONAR (Περιπλοκάδα) 
Cyperus spp. -  CYPSS – (Κύπερη)  
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6  
 
 
 

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

Διαχείριση ανθεκτικότητας: 
Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης 
ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) 
όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή 
ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο 
δράσης) για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας. 

 
 
7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας  

 μεταξύ εφαρμογής και:  
 
 

- σποράς ή φύτευσης της 
προστατευόμενης καλλιέργειας 

Δεν απαιτείται 

 
 

- σποράς ή φύτευσης των 
καλλιεργειών που ακολουθούν 

Δεν απαιτείται 

 
 
 
 

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή 
των ζώων στην καλλιέργεια στην 
οποία έχει εφαρμοστεί το 
σκεύασμα. 

Να μην εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να 
στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό.   

 
 
8  
 
 
 

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, 
ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε 
άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα 
προϊόντα τους. 

Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα όταν εφαρμόζεται 
σύμφωνα με τις οδηγίες  χρήσεις που αναγράφονται στη 
ετικέτα του σκευάσματος.  

 
 
9  Εικονογράμματα 

κινδύνου 
ΠΡΟΣΟΧΗ  

 
GHS09 

 
 
10  Δηλώσεις 

επικινδυνότητας 
H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 
επιπτώσεις. 

 

Euphorbia spp – EPHSS (Γαλατσίδα)  
Sonchus arvensis - SONAR, S.  oleraceus -  SONOL  (Ζωχοί)  
Veronica persica – VERPE (Βερόνικα)  
 
Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GΑP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ. 
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11  Δηλώσεις 
προφύλαξης 

P405+ P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.   
P270: Μη τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το 
προϊόν. 
P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τοπικούς 
κανονισμούς 
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 των συστημάτων αποχέτευσης 
από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους). 
SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς: 
- να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας  από τα επιφανειακά 
ύδατα: 
10 μέτρων, σε αμπέλι και ελιά  
10 μέτρων, με φυτική κάλυψη, σε εσπεριδοειδή  
20 μέτρων, με φυτική κάλυψη, σε ακαλλιέργητες εκτάσεις 
SPe2: Να μην εφαρμόζεται σε εδάφη με κλήση μεγαλύτερη του 4 %  
SPe3: Σε ακαλλιέργητες εκτάσεις, για να προστατέψετε τα φυτά μη 
στόχους, να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από 
μη γεωργική γη ή να χρησιμοποιήσετε ακροφύσια μείωσης της 
διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% 
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία 
και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

 
 
12  
 

Πρώτες βοήθειες - 
Αντίδοτο 

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για 
αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον 
είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.  
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και 
πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και 
σαπούνι.  
Σε περίπτωση κατάποσης: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε 
αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην προκαλέστε εμετό. 
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα από το χώρο της 
έκθεσης.  
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε 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  45  
 Αμπέλι 75  
 Ελιά  45  
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14  
 
 

Συνθήκες αποθήκευσης, 
χρονική σταθερότητα 
του σκευάσματος 

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την 
αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής όταν αποθηκεύεται στην 
αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά 
αεριζόμενο.  

 
15  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. 
 
16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών 
 Στο Παράρτημα ΙΙΙ 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. 

 
17  Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών 
Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας 
απόφασης να προσκομίσει στην ΣΕΑ τα ακόλουθα: 

- Πρόγραμμα παρακολούθησης 3 ετών (monitoring programm) για τους μη σχετικούς 
μεταβολίτες: DTPU, TPSA και DTPP  

 
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. 

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

 
 
 

Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
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