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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   21 - 9 - 2012 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ:  9708/97855 

& ΤΡΟΦΙΜΩΝ   

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ    

 

Ταχ . ∆/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς:  ΠΙΝΑΚΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

     

Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ    

TELEFAX: 210 92 12 090    

Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου    

Τηλέφωνο: 210 92 87 161    

e-mail: syg036@minagric.gr Κοιν.:  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

Θέµα: «Χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά 120 ηµερών στο 

φυτοπροστατευτικό προϊόν (φυτορυθµιστική ουσία) ) No Scald DPA 31,8 EC.» 

 
 

 

AΠΟΦΑΣΗ  

Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το Νόµο υπ’ αριθ. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/27-01-2012/τΑ΄) µε θέµα «∆ιάθεση γεωργικών φαρµάκων 

στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις». 

2. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24-11-2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου της 21
ης

 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 53 αυτού. 

3. Την κατ’ εξαίρεση έγκρισή του 120 ηµερών από την Ισπανία και την Πορτογαλία. 

4. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 280665/06-04-2009 (ΦΕΚ 970/22-5-2009/τB΄) απόφαση του Υφυπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραµµατείς, Ειδικό 

Γραµµατέα, Προϊσταµένους Γενικής ∆ιεύθυνσης, Προϊσταµένους Τµήµατος της εξουσίας να 

υπογράφουν µε ‘Εντολή Υφυπουργού’». 

5. Την από 21-6-2012  αίτηση της εταιρείας Novoplan ΕΠΕ εκ µέρους των αναφεροµένων στον 

Πίνακα διανοµής .  
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Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε  

1Α 
;; 

Χορηγούµε κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά 120 ηµερών στο 

φυτοπροστατευτικό προϊόν (φυτορυθµιστική ουσία) No Scald DPA 31,8 EC (δραστική 

ουσία: diphenylamine 31 % β/o) για χρήση από : 

 

1. Novoplan ΕΠΕ 

2. Οµάδα Μηλοπαραγωγών Ριζουλη-Αγιά Λάρισας 

3. ΕΑΣ Βέροιας 

4. Α.Σ. Νάουσας 

5. Α.Σ. Αρνίσσας 

6. Α.Σ. Παναγίτσας 

 

, 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 

11068 
21/9/2012 

21/1/2013 

 

 

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εµπορικό όνοµα No Scald DPA 31,8 EC 

1.2.β Μορφή:  Γαλακτωµατοποιήσιµο υγρό 

 

1.3 ∆ραστική ουσία  

α) Κοινή ονοµασία της δραστικής ουσίας κατά ISO diphenylamine   

 

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 

ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 

99,9 % β/β min  

 

γ) Παρασκευαστής της δ.ο.: DECCO IBERICA Post-Cosecha, S.A.U - 
Ισπανία  

 

 

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Decco Iberica – Post Cosecha S.A.U.,  
c/Villa de Madrid 54,  46988 Pol. Ind. Fuente 

del Jarro, Paterna  (Valencia) Ισπανία 

 

 

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της  

δραστικής ουσίας: 

τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας 

diphenylamine όπως έχουν κατατεθεί από την 

παρασκευάστρια εταιρεία (notifier) 
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1.4 Πληροφορίες για το σκεύασµα  

   

α) Κάτοχος της άδειας χρήσης  Οι αναφερόµενοι στο σηµείο Α   

   

β) Υπεύθυνος για την διάθεση του 

προϊόντος στους κατόχους της άδειας 

χρήσης 

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ ΑΕΒΕ 

Εθνικής Αντιστάσεως 73, 

 

 

   

γ) Παρασκευαστής σκευάσµατος: DECCO IBERICA Post-Cosecha, S.A.U - 
Ισπανία  

 

 

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του 

σκευάσµατος 
Decco Iberica – Post Cosecha S.A.U.,  

c/Villa de Madrid 54,  46988 Pol. Ind. Fuente del 

Jarro, Paterna  (Valencia) Ισπανία 

 

   

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του 

σκευάσµατος 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των 

επιχειρήσεων: 

Decco Iberica – Post Cosecha S.A.U.,  

c/Villa de Madrid 54,  46988 Pol. Ind. Fuente del 

Jarro, Paterna  (Valencia) Ισπανία 

ή 

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ ΑΕΒΕ 
∆ιεύθυνση εργοστασίου: 

Οινόφυτα, Θέση Ποταµιά, Βοιωτίας  

Ταχ. ∆/νση:  

32 011 - Οινόφυτα, Βοιωτίας 

Τηλ.: 2262 – 30821-3 

FAX: 2262 – 30820 

E-mail: nikos.kosmidis@alfagro.gr  

 

 

στ) Εγγυηµένη σύνθεση του 

σκευάσµατος: 
diphenylamine 31,8 % β/ο  

βοηθητικές ουσίες: 68,8 % β/β  

Η πλήρης εγγυηµένη σύνθεση του 

σκευάσµατος  έχει κατατεθεί στο φάκελο της 

έγκρισης του προϊόντος 

 

2 Συσκευασία(ες) 

2.2 Συσκευασία(ες): 

 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 Φιάλες 1, 2 λίτρων Πλαστικό HDPE  

 

2 ∆οχεία 2 , 5, 10 και 20 λίτρων Πλαστικό HDPE  

 

 

3  Οδηγίες χρήσης: Προορίζεται µόνο για επαγγελµατίες χρήστες 
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  Τρόπος εφαρµογής: Χρησιµοποιείται µε εµβάπτιση των µήλων σε 

λουτρό για 30 δευτερόλεπτα  ή µε ψεκασµό των µήλων για 15 

δευτερόλεπτα στα µηχανήµατα διαλογής. 

 

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:  
Προσθέστε σιγά σιγά και µε συνεχή ανάδευση την απαιτούµενη 

ποσότητα του No Scald DPA στο νερό. Σε περίπτωση που θα γίνει 

εµβάπτιση, το διάλυµα πρέπει να βρίσκεται σε συνεχή ανάδευση  

 

Συνδυαστικότητα να µην συνδυάζεται µε άλλα σκευάσµατα για να µην 

επιβαρύνονται τα µήλα µε υπολείµµατα  

 

  Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: 
Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό 

ξέπλυµα (τα νερά του ξεπλύµατος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και 

στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουµένως µε τρύπηµα για τη 

διασφάλιση της µη περαιτέρω χρήσης, θα εναποτεθούν όλα σε σηµεία 

συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 
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Κατηγορία και 

τρόπος δράσης: 

Προστασία των µήλων κατά την αποθήκευση από επιφανειακό 

έγκαυµα. 

 

5  Φάσµα δράσης 

ΠΕ∆ΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Στόχος ∆ΟΣΕΙΣ  

κ.εκ./100  

λίτρα νερό 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΠΕΜΒΑ-

ΣΕΩΝ 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Μήλα µετά τη 

συλλογή  

Επιφανειακό 

έγκαυµα  

320 - 630 1 Εφαρµογή το αργότερο µία 

εβδοµάδα µετά τη συγκοµιδή 

µε εµβάπτιση  για 30 

δευτερόλεπτα  ή µε ψεκασµό 

για 15 δευτερόλεπτα  στα 

µηχανήµατα διαλογής 

 

Παρατηρήσεις- Περιορισµοί κατά τη χρήση:  
1. Η µεγάλη δόση αφορά τις ποικιλίες RED DELICIOUS και GRANNY SMITH, η µικρή τις 

υπόλοιπες.  

2. Η εφαρµογή πρέπει να γίνει το αργότερο µία εβδοµάδα µετά τη συγκοµιδή.  

3. Κατά την εφαρµογή η θερµοκρασία του διαλύµατος πρέπει να είναι άνω των 5°C και η 

θερµοκρασία των µήλων άνω των 10°C. Να µην εφαρµόζεται ποτέ αµέσως µετά το βγάλσιµο 

των µήλων από το ψυγείο. 

4.Να αποφεύγεται η παρατεταµένη επαφή των µήλων  µε το No Scald DPA ΕC. 

5. Να στραγγίζετε καλά τα µήλα πριν την αποθήκευσή τους.  

6. Μην εκθέτετε τα µήλα στις ακτίνες του ήλιου µετά την επεξεργασία τους.  
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Ειδικές συνθήκες γεωργικές, 

φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές 

υπό τις οποίες το σκεύασµα 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί ή να 

αποκλειστεί 
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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. 

Η ποικιλία GOLDEN DELICIOUS είναι ευαίσθητη 

 

9  Σήµανση 

σκευάσµατος: 
Xn Επιβλαβές 

N- Επικίνδυνο για το περιβάλλον  

 

10  Φράσεις R R20 Επιβλαβές όταν εισπνέεται.  

R33  Κίνδυνος αθροιστικών επιδράσεων  

R43  Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση  σε επαφή µε το 

δέρµα 

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

προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο 

περιβάλλον 

 

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

S13  Φυλάξτε το µακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές.  

S20/21 Όταν το χρησιµοποιείτε µην τρώτε, µην πίνετε, ή καπνίζετε.  

S24 Αποφεύγετε την επαφή µε το δέρµα 

S36/37 Φοράτε κατάλληλη  προστατευτική ενδυµασία και κατάλληλα 

γάντια           

S29/35 Μην αδειάζεται το περιεχόµενο στην  αποχέτευση. Το υλικό κι 

ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί µε ασφαλή τρόπο. 

S49  ∆ιατηρείται µόνο µέσα στο αρχικό δοχείο 

 

Για να αποφύγετε κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 

ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.  

 

12  Πρώτες βοήθειες - Σε περίπτωση κατάποσης: ζητείστε αµέσως ιατρική συµβουλή  και 
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 Αντίδοτο δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα Πιείτε ένα ή δύο ποτήρια νερό  και 

προκαλέστε εµετό, όχι όµως αν ο ασθενής  είναι λιπόθυµος. 

Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια πλύνετε αµέσως µε άφθονο νερό και 

ζητείστε ιατρική συµβουλή.  

Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα πλύνετε αµέσως µε άφθονο νερό και 

σαπούνι.  

Αντίδοτο: ∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.  

Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: (210) 77 93 777 

 

13.1 Μέγιστα Όρια  

Υπολειµµάτων 

(MRLs) 

Φυτικά προϊόντα MRL’s 

σε mg/kg 
 

diphenylamine  Έχουν οριστεί προσωρινά Ευρωπαϊκά υπολείµµατα στο Παράτηµα ΙΙΙ 

του Κανονισµού 396/2005, όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό 

149/2008. 

 

 

13.2 Τελευταία επέµβαση 

πριν τη συγκοµιδή ή 

πριν τη διάθεση στην 

αγορά όταν πρόκειται 

για µετασυλλεκτικές 

χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα Ηµέρες 

 

diphenylamine  -Τα µήλα στα οποία έχει εφαρµοστεί να µη διατίθενται στην 

κατανάλωση πριν περάσουν 2 µήνες.  

-Στη συσκευασία των µήλων που έχει εφαρµοστεί να αναγράφεται 

«έχουν εµβαπτιστεί σε DIPHENYLAMINE».  
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Συνθήκες 

αποθήκευσης, χρονική 

σταθερότητα του 

σκευάσµατος 

∆ιατηρείται µόνο στην αρχική καλά κλεισµένη συσκευασία, σε 

ξηρό, δροσερό (θερµοκρασία <50oC) και καλά αεριζόµενο µέρος . 

Στις  συνθήκες αυτές παραµένει σταθερό για 2 χρόνια  

 

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. 
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Β Γενικές υποχρεώσεις    
 1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωµένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή να 

ενηµερώσει την Αρµόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσµενείς επιπτώσεις στον 

άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του 

προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη µιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκηµα και 

διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση. 

2. Η παρούσα χορηγείται µε την προϋπόθεση ότι θα διασφαλιστεί η διεργασία 

µε την ανάθεση διαχείρισης των αποβλήτων σε φορέα που έχει την κατά 

νόµο άδεια. Οι λαµβάνοντας την παρούσα κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης 

στην αγορά καλούνται µέσα σε προθεσµία ενός (1) µηνός) από την έκδοση 

της παρούσας απόφασης να προσκοµίσουν τη συµφωνίας διαχείρισης των 

αποβλήτων (υλικό εµβάπτισης) στη ∆ιεύθυνση Προστασίας Φυτικής 

Παραγωγής του ΥπΑΑκΤ και στο τέλος της περιόδου να υποβάλλουν και τα 

παραστατικά διαχείρισης στο Υπουργείο πιστοποιώντας την ολοκλήρωση 

του έργου. Σε αντίθετη περίπτωση εφαρµόζονται οι διοικητικές και ποινικές 

κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 9, παράγραφο 12 και το άρθρο 

10, παράγραφο 7 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8). 

3. H ∆ιεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής θα εκπονήσει ειδικό 

πρόγραµµα των προς εξαγωγή ποσοτήτων προκειµένου να ικανοποιούνται 

τα κριτήρια εξαγωγής για τις τρίτες χώρες και χώρες της Ε.Ε. 
 

 

. 

 

 

   `   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

           Μ. ΚΟΡΑΣΙ∆ΗΣ 
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4. Α.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ Τ.Θ.: 7 ΝΑΟΥΣΑ,  

592 00 

5. Α.Σ. ΑΡΝΙΣΣΑΣ  ΑΡΝΙΣΣΑ ΠΕΛΛΑΣ 

6. Α.Σ. ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ Ε∆ΕΣΣΑΣ 

Τ.Κ. 58002 Ε∆ΕΣΣΑ 

 

 

ΑΔΑ: Β4ΘΘΒ-ΧΚΓ


