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AΠΟΦΑΣΗ  

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
 
       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 43 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 τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 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. 

4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1589 της Επιτροπής της 26ης Σεπτεμβρίου 2019 για την 
τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων 
έγκρισης των δραστικών ουσιών, στον οποίο έχει συμπεριληφθεί η δραστική ουσία diflufenican. 

5. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2017/407 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2017 για την ανανέωση της 
έγκρισης της δραστικής ουσίας iodosulfuron, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
στην αγορά, και την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 
της Επιτροπής. 

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 546/2011 της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις 
ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

7. 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. 

8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 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 ζωϊκής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου. 

9. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 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 
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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. 

10. Τη με αριθ. 14309/162816/22.12.14 (ΦΕΚ 3621Β/31.12.2014) Απόφασή μας με θέμα “Αντικατάσταση 
των εθνικών απαιτήσεων κατά την αξιολόγηση για έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων βάση του 
Καν. 1107/2009”.  

11. Τη με αριθμό πρωτ. 11188/128336/19.04.2016 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 
70154 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) MUSKETEER 
(diflufenican 15% β/ο + iodosulfuron-methyl-sodium 1% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

12. Την από 28.04.2020 αξιολόγηση του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου ως Αρμόδιας Εθνικής 
Αρχής 

13. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το 
άρθρο 109 αυτού. 

14. Τη με αριθ. πρωτ. 4933/75184/25-05-2018 (ΑΔΑ: Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ) απόφαση διορισμού του 
Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας και το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα 
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», όπως ισχύει. 

15. Τη με αριθμ. πρωτ. 7270/70919/30.06.2017 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, καθώς και τα υπ’ 
αριθ. πρωτ. 9353/89417/25.08.2017, 10037/242856/27.09.2019, 11119/266080/18.10.2019, 
11412/272479/24.10.2019, 11731/280296/01.11.2019, 12611/301516/21.11.2019, 13975/332846/ 
20.12.2019 και 2655/67031/28.02.2020 συμπληρωματικά στοιχεία. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Α Ανανεώνουμε την άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 43 του Κανονισμού 

1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) MUSKETEER, με τα ακόλουθα στοιχεία: 

 
1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

 

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ) 
1.1.α Ημερομηνία χορήγησης 
1.1.β Ημερομηνία 1ης ανανέωσης 
1.1.γ Ημερομηνία λήξης 

70154 
19.04.2016 
28.05.2020 
31.12.2021 

 

 
1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 
1.2.α Εμπορικό όνομα MUSKETEER 
1.2.β Μορφή  Ελαιώδες εναιώρημα (OD) 
 

1.3 Δραστική ουσία  
Δραστική ουσία 1 
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO diflufenican 
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 
ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

97% β/β min 

Χημική ομάδα Πυριδινοκαρβοξαμιδικών 
Παρασκευαστής Bayer AG  

Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen, Γερμανία 

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: 
1. Briar Chemicals Ltd 

Sweet Briar Road  
Norwich, NR6 5AP, Ην. Βασίλειο 

2. Jiangsu Huifeng Agrochemical Co., Ltd. 
Weier Road, South Area of Ocean Economic 
Development Zone Dafeng,  
Jiangsu 224145, Κίνα 

Τεχνικές προδιαγραφές της  Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας 
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δραστικής ουσίας: όπως αυτές έχουν κατατεθεί με τη αρ. πρωτ. 
10037/242856/27.09.2019 αίτηση της 
ενδιαφερόμενης εταιρείας.  
Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα 
αρχεία της ΣΕΑ. 

Δραστική ουσία 2  
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO iodosulfuron (υπό μορφή iodosulfuron -methyl-

sodium) 
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 
ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

91% β/β min 

Χημική ομάδα Σουλφονυλουρίες 
Παρασκευαστής Bayer AG  

Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen, Γερμανία 

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: 
Lonza Ldt 
Vallis Werk, 3930 Visp, Ελβετία 

Τεχνικές προδιαγραφές της  
δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας 
όπως αυτές έχουν κατατεθεί με τη αρ. πρωτ. 
10037/242856/27.09.2019 αίτηση της 
ενδιαφερόμενης εταιρείας.  
Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα 
αρχεία της ΣΕΑ. 

Αντιφυτοτοξικός παράγοντας  
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO mefenpyr-diethyl 
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 
ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

96% β/β min  

Παρασκευαστής Bayer AG 
Kaiser-Wilhelm-Allee 1 
51373 Leverkusen, Γερμανία 

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: 
Bayer AG 
Chemiepark Knapsack 
Industriestrasse, 50354 Hürth, Γερμανία 

Τεχνικές προδιαγραφές της  
δραστικής ουσίας 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας 
όπως αυτές έχουν κατατεθεί με τη αρ. πρωτ. 
10037/242856/27.09.2019 αίτηση της 
ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική 
πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ. 

 
 
1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα  
α) Κάτοχος της άδειας  Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ 

Σωρού 18-20 
Τ.Κ. 151 25, Μαρούσι 
Τηλ.: 210 6166000 
Fax: 210 6109100 
E-mail: www.cropscience.bayer.gr 

Υπεύθυνος επικοινωνίας  Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ 
Ταχ. Δ/νση: Σωρού 18-20 
Τ.Κ.: 151 25, Μαρούσι 
Τηλ.: 210 6166374 
Fax: 210 6109100 
E-mail: nikos.tsakalis@bayer.com 
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β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση 
στην αγορά  

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ 
Σωρού 18-20 
Τ.Κ. 151 25, Μαρούσι 
Τηλ.: 210 6166000 
Fax: 210 6109100 
E-mail: www.cropscience.bayer.gr 

  
γ) Παρασκευαστής σκευάσματος Bayer S.A.S, Division Crop Science 

16 rue Jean-Marie Leclair 
CS 90106, 69266 Lyon, Γαλλία 

  
δ) Εργοστάσια παρασκευής του 
σκευάσματος  

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 
1. Arysta Lifescience SAS 

BP 80, Route d’Artix,  
64150 Noguères, Γαλλία 

2. Bayer AG 
Industriepark Höchst,  
65926 Frankfurt, Γερμανία 

3. Schirm GmbH 
Wendessener Str. 11c,  
38300 Wolfenbuttel, Γερμανία 

4. Phyteurop S.A. 
ZI de la Grande Champagne,  
49260 Montreuil-Bellay, Γαλλία 

5. SBM Formulation S.A. 
Z.I. AV. Jean Foucault,  
CS 621, 34535 Beziers Cedex, Γαλλία 

6. Schirm GmbH 
Geschwister-Scholl-Straße 127,  
39218 Schönebeck (Elbe), Γερμανία 

7. Bayer S.A.S. - Division Crop Science 
Industrial Operations – Villefranche 
1 avenue Edouard Herriot 
69400 Villefranche-Limas, Γαλλία 

8. Bayer S.A.S. - Division Crop Science 
Site de Marle 
Rue Cyrille Liebert crossing Rue Antoine Laurent de 
Lavoisier, Zone Industrielle BP2 
02250 Marle-sur-Serre, Γαλλία 

9. Cheminova Deutschland GmbH & Co.KG 
Stader Elbstraße 26,  
21683 Stade, Γερμανία 

10. Bayer CropScience LP 
8400 Hawthorn Road,  
Kansas City, MO 64120, ΗΠΑ 

  
ε) Εργοστάσια συσκευασίας του 
σκευάσματος  

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: 
Bayer AG 
Industriepark Hoechst, 
D-65926 Frankfurt am Main, Γερμανία 
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στ) Εγγυημένη σύνθεση του 
σκευάσματος  

Δραστικές ουσίες: diflufenican 15% β/ο  
iodosulfuron-methyl-sodium 1% β/ο 

Αντιφυτοτοξικός παράγοντας: mefenpyr-diethyl 5% β/ο  
Βοηθητικές ουσίες: 78,65% β/β  
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή 
έχει κατατεθεί με τη αρ. πρωτ. 10037/242856/27.09.2019 
αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική 
πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ. 

 

2 Συσκευασίες 
Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 Φιάλη ή Δοχείο 80 κ.εκ. - 15 λίτρα Εξωτερικά Coex HDPE και εσωτερικά EVOH  
Εξωτερικά Coex HDPE και εσωτερικά PA 

 

3 Οδηγίες χρήσης Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες. 
Τρόπος εφαρμογής:  
Ψεκασμός στο έδαφος, προφυτρωτικά ή νωρίς μετα το φύτρωμα των 
ζιζανίων, με ακροφύσια τύπου σκούπας.  
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: 
Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. Γεμίζετε το δοχείο του ψεκαστικού 
μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύετε την απαιτούμενη ποσότητα 
σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και την ρίχνετε στο ψεκαστικό 
δοχείο αναδεύοντας καλά. Προσθέτετε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας 
πάντα καλά. Διατηρήστε την ανάδευση κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. 
Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:  
Αδειάστε τελείως τον εξοπλισμό, αποσυναρμολογήστε τα φίλτρα των 
ακροφυσίων και καθαρίστε με νερό. Γεμίστε το ψεκαστικό κατά το 10% της 
χωρητικότητάς του με νερό, και βάλτε σε λειτουργία τον αναδευτήρα. 
Ψεκάστε τα απόνερα σε αψέκαστο σημείο του χωραφιού ή 
αλλιώςαπορρίψτε τα με ασφάλεια. Επαναλάβετε την διαδικασία 
ξεπλένοντας καλά. Ελέγξτε ξανά τα ακροφύσια και τα φίλτρα για τυχόν 
υπολείμματα και καθαρίστε τα καλά αν είναι απαραίτητο. 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
και της συσκευασίας: 
Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση 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. 
Συνδυαστικότητα:-- 

 

 

4 Κατηγορία και τρόπος 
δράσης 

Ζιζανιοκτόνο για τον προφυτρωτικό ή νωρίς μεταφυτρωτικό έλεγχο 
αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στην ελιά. 
Το iodosulfuron-methyl-sodium είναι διασυστηματικό, εκλεκτικό 
ζιζανιοκτόνο της οικογένειας των σουλφονυλουριών. Δρα παρεμποδίζοντας 
το ένζυμο ALS, συνθετάση του οξειγαλακτικού. Απορροφάται κυρίως από τα 
φύλλα και σε πολύ μικρό βαθμό από τις ρίζες και στη συνέχεια μεταφέρεται 
τόσο με τον ανιόντα όσο και με τον κατιόντα χυμό. Μερικές μέρες μετά τον 
ψεκασμό η ανάπτυξη των καταπολεμούμενων ζιζανίων έχει ήδη σταματήσει 
με αποτέλεσμα να γίνονται χλωρωτικά και τελικά να νεκρώνονται.  
Το diflufenican αναστέλλει τη βιοσύνθεση των καροτενοειδών προκαλώντας 
έντονο μεταχρωματισμό ή λεύκανση των νεαρών ζιζανίων. Τα πιο γρήγορα 
αποτελέσματα επιτυγχάνονται μετά από την προφυτρωτική εφαρμογή στα 
νεαρά ζιζάνια. Το κόκκινο-πορφυρό χρώμα του φυλλώματος το οποίο συχνά 
παρατηρείται μετά την εφαρμογή είναι αποτέλεσμα του στρες που 
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προκαλείται από την έλλειψη των καροτενοειδών. Στη συνέχεια, τα νεαρά 
ζιζάνια νεκρώνονται. Το diflufenican απορροφάται κυρίως από τη ρίζα αλλά 
και από το φύλλωμα των νεαρών ζιζανίων. 

 
 

5 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος 

Δόσεις σκευάσματος 

Τρόπος και χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγιστος 
αριθμός 

εφαρμογών 
ανά 

καλλιεργητι-
κή περίοδο 

κ.εκ./ 
στρέμμα 

Όγκος ψεκ. 
υγρού λιτρα / 

στρέμμα 

Ελιά (OLVEU) 

Καταπολέμηση 
ετήσιων 

αγρωστωδών 
και 

πλατύφυλλων 
ζιζανίων1 

100 20-50 

Ανοιξιάτικη και 
καλοκαιρινή 
εφαρμογή, 

προφυτρωτικά και 
νωρίς 

μεταφυτρωτικά των 
ζιζανίων  

1 

Παρατηρήσεις: 
1Καταπολεμoύμενα ζιζάνια: 
Αγρωστώδη ζιζάνια: Μεγάλη αγριοβρώμη (Avena sterilis, AVEST), Αγριοκρίθαρο (Hordeum murinum, 
HORMU), Λεπτή ήρα (Lolium rigidum, LOLRI) 
Πλατύφυλλα ζιζάνια: Πλαγιαστό βλήτο (Amaranthus blitoides, AMABL) Αναγαλλίδα (Anagallis arvensis, 
ANGAR), Ανθεμίδα (Anthemis arvensis, ANTAR), Καλεντούλα (Calendula arvensis, CLDAR), Λουβουδιά 
(Chenopodium album, CHEAL), Βρωμολουβουδιά (Chenopodium vulvaria, CHEVU), Περικοκλάδα (Convolvulus 
arvensis, CONAR), Κόνυζα (Conyza sp., CNDSS), Βελονίδα (Erodium cicutarium, EROCI), Καπνόχορτο (Fumaria 
officinalis, FUMOF), Κολλητσίδα (Galium sp., GALSS), Κοινό ηλιοτρόπιο (Heliotropium europaeum, HEOEU), 
Δωδεκάνθι (Lamium amplexicaule, LAMAM), Μολόχα (Malva sp., MALSS), Παπαρούνα (Papaver rhoeas, 
PAPRH), Στύφνος (Solanum nigrum, SOLNI), Στελλάρια (Stellaria media, STEME), Diplotaxis sp. (DIPSS) 
 

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

Διαχείριση ανθεκτικότητας: 
Το σκεύασμα περιέχει δραστική ουσία diflufenican, η οποία 
ανήκει στην ομάδα F1 κατά HRAC και τη δραστική ουσία 
iodosulfuron, η οποία ανήκει στην ομάδα Β κατά HRAC. 

• 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. 

• Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε πεσμένους καρπούς που 
προορίζονται για συλλογή.  

 

 
7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας 

μεταξύ εφαρμογής και: 
 

 

 - σποράς ή φύτευσης της προ- 
στατευόμενης καλλιέργειας 

-- 

   

 - σποράς ή φύτευσης των 
καλλιεργειών που ακολουθούν 

-- 

   

 - της πρόσβασης του ανθρώπου Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει 
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ή των ζώων στην καλλιέργεια 
στην οποία έχει εφαρμοστεί το 
σκεύασμα 

πλήρως το ψεκαστικό υγρό. 

 

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

Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις 
και δόσεις.  

 

9 ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

  
     GHS05       GHS09 

 

10 ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. 
H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 
H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 
επιπτώσεις. 
EUH 208: Περιέχει fatty alcohol ethoxylate alkyl ether. Μπορεί να προκαλέσει 
αλλεργική αντίδραση. 
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

 

11 ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 

P405+ P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.  
P270: Μη τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
P264: Πλένετε τα χέρια σχολαστικά μετά τον χειρισμό. 
Ρ280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα 
ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο.  
«Φοράτε γάντια, ολόσωμη φόρμα εργασίας και μέσα ατομικής προστασίας 
για τα μάτια κατά την ανάμιξη/ φόρτωση. Κατά την εφαρμογή φοράτε 
γάντια και ολόσωμη φόρμα εργασίας» 
«Σε περίπτωση επανεισόδου μετά τον ψεκασμό οι εργάτες πρέπει να φοράνε 
γάντια, μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι» 
P501: Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία. 
SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς:  
• αφήστε αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από τα επιφανειακά 

ύδατα ή 
• χρησιμοποιείστε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού 

νέφους κατά 90% ή 
• αφήστε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα 

επιφανειακά ύδατα, με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης της 
διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% 

Spe3: Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους : 
• αφήστε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας από μη καλλιεργούμενη γη 5 

μέτρων ή 
• χρησιμοποιείστε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού 

νέφους κατά 75% 
SP1: Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Μην 
πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να 
αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις 
λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους. 
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12 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - 
ΑΝΤΙΔΟΤΟ 

Γενικά: Απομακρυνθείτε από την επικίνδυνη περιοχή. Μεταφέρετε και 
τοποθετήστε τον παθόντα σε σταθερή (πλάγια) θέση.  
P362+P364: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα 
ξαναχρησιμοποιήσετε. 
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και 
κρατήστε τον ζεστό και σε ηρεμία. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο 
δηλητηριάσεων. 
Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. 
Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων. 
P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε 
προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, 
αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.  
P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/ γιατρό. 
P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό 
P332+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/ 
Επισκεφθείτε γιατρό. 
Πληροφορίες για το γιατρό: Εάν καταποθεί σημαντική ποσότητα 
σκευάσματος θα πρέπει να ληφθεί υπόψη γαστρική απόπλυση εντός των 
πρώτων 2 ωρών. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται η χορήγηση ενεργού 
άνθρακα και θειικού Νατρίου. 
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε θεραπεία 
συμπτωματική.  
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 

  Ελιά 14  

 

14 
 

Συνθήκες 
αποθήκευσης, 
χρονική 
σταθερότητα του 
σκευάσματος 

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον όταν 
αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, 
δροσερό και καλά αεριζόμενο. 
Να αποφεύγεται η αποθήκευση σε θερμοκρασίες άνω των 30οC. 

 
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.  
 
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 τις αιτούμενες μελέτες/συμπληρωματικά στοιχεία: 
Για τη δ.ο. iodosulfuron-methyl-sodium είναι:  

• Pending the outcome on the toxicological profile of triazine amine (AE F059411) an updated  
consumer risk assessment is required.   

• The likely concentration of the triazine amine metabolite in soil in the rotational crop studies 
should be determined (or demonstrated in a soil experiment) and related to the calculated plateau 
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level expected from the representative use in order to assess the residue transfer into relevant 
rotational commodities.  

• Data to substantiate the assumption that residues in pollen and bee products will be negligible. 
 

Β Για τα αποθέματα με ετικέτα σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 11188/128336/19.04.2016 απόφαση 
μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 70154 άδεια διάθεσης στην αγορά στο 
φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) MUSKETEER, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ισχύουν 
τα παρακάτω: 

1. Η τιμολόγηση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα 

εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων επιτρέπεται για έξι (6) μήνες, έως και τις 28.11.2020.  

2. Η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης 

επιτρέπεται για δέκα επτά (17) επιπλέον μήνες από την υπογραφή της παρούσας, έως και τις          

28.10.2021.  

3. Η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες επιτρέπεται για δεκαοκτώ (18) 

επιπλέον μήνες από την υπογραφή της παρούσας, έως και 28.11.2021.  

4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες μετά από την 28.11.2021, θα πρέπει να 

επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού. 

 
Γ 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 τον Κανονισμό (ΕΕ) 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 στη 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 στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.  
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από 
την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 
                                                                       Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  

                                                                   κ.α.α. 
 

 
 

                                                                  Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ 
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