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ΘΕΜΑ: «Χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 

(ακαρεοκτόνο) OMITE 57 EW (propargite), για την αντιμετώπιση ακμαίων Τετράνυχου 

(Tetranychus urticae) σε καλλιέργεια βαμβακιού » 
 

 

AΠΟΦΑΣΗ  

Ο  

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Νόμο υπ’ αριθ. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/27-01-2012/τΑ΄) με θέμα «Διάθεση 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 Ιταλία. 

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 Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να 

υπογράφουν με ‘Εντολή Υφυπουργού’». 

5. Τη με αριθ. πρωτ. 5809/62428/24.5.13 αίτηση των ενδιαφερομένων Συνεταιρισμών.   

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

1Α 

;; 

Χορηγούμε κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 

(ακαρεοκτόνο) OMITE 57 EW (propargite), για την αντιμετώπιση ακμαίων Τετράνυχου 

(Tetranychus urticae) σε καλλιέργεια βαμβακιού, για χρήση από τα μέλη των ακόλουθων 

Συνεταιρισμών:   

-Ε.Α.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

-Ε.Α.Σ. ΞΑΝΘΗΣ 

-Ε.Α.Σ. ΡΟΔΟΠΗΣ 

-Α.Σ. ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ 

με τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

mailto:syg046@minagric.gr
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1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

 

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

2071 

27-06-2013 

31-08-2013 

 

 
1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εμπορικό όνομα OMITE 57 EW 

1.2.β Μορφή:  Γαλάκτωμα (emulsion oil in water) (EW) 

 
1.3 Δραστική ουσία 
 

Δραστική ουσία   

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά 
ISO 

propargite  

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής 
δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

90 % (β/β) min 

Χημική ομάδα organosulfur 

Παρασκευαστής CHEMTURA EUROPE LIMITED,  
Kennet House, 4 Langley Quay,  
Langley, Slough, Berkshire, SL3 6 EH,  
United Kingdom  

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 
επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): 
CHEMTURA ITALY S.R.L. 
Via Pico della Mirandola 8,  
Localita Scalo,  
04013, Latina, Ιταλία   

Τεχνικές προδιαγραφές της  
δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής 
ουσίας propargite προσδιορίζονται στο Review 
Report SANCO/11598/2011 rev1/  15 July 2011 

 

 
1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα 

 

   

α) Κάτοχοι της άδειας χρήσης 1. ΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
2. ΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ  
3. ΕΑΣ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ 
4. ΑΣ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ 

 

   

β) Υπεύθυνος για την διάθεση του 
προϊόντος στους κατόχους της άδειας 
χρήσης 

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 73, 
Τ.Κ.152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 
Τηλ.: 211 120 5570 
Fax.: 211 120 5572 
E-mail: technical@alfagro.gr 

 

   

mailto:technical@alfagro.gr
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γ) Παρασκευαστής σκευάσματος: CHEMTURA ITALY S.R.L. 
Via Pico della Mirandola 8,  
Localita Scalo,  
04013, Latina, Ιταλία   

 

 

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 
επιχείρησης: 
CHEMTURA ITALY S.R.L. 
Via Pico della Mirandola 8,  
Localita Scalo,  
04013, Latina, Ιταλία   

 

   

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των 
επιχειρήσεων: 
ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ , 
Οινόφυτα, Θέση Ποταμιά, Βοιωτία 
32 011 –Οινόφυτα ,Βοιωτία 
Τηλ. 22620-30821-3 
Φαξ. 22620-30820 
e-mail: nikos.kosmidis@alfagro.gr  
 
CHEMTURA ITALY S.R.L. 
Via Pico della Mirandola 8,  
Localita Scalo,  
04013, Latina, Ιταλία   

 

 

στ) Εγγυημένη σύνθεση του 
σκευάσματος: 

Propargite 57% B/Ο,  
Βοηθητικές ουσίες: 41,6% Β/Β 
 
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του 
σκευάσματος όπως εγκρίθηκε με την Υπ. 
Απόφαση 129350/03.05.2008 και παραμένει 
στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.   

 

 

2 Συσκευασίες 

2.2 Συσκευασίες: 
 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

 Φιάλες  200 κ.εκ, 250 κ.εκ, 500 κ.εκ και  1 
λίτρου, 1,5 λίτρων, 2 λίτρων, 5 
λίτρων.  

Πλαστικό τύπου COEX (coextruded) 
ή EV.OH  

 Βαρέλια  25 λίτρων Μαλακό χάλυβα 

 
 
 
 
 

3  Οδηγίες χρήσης: Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 

mailto:nikos.kosmidis@alfagro.gr
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  Τρόπος εφαρμογής:  
Ψεκασμός φυλλώματος με καλό λούσιμο των φυτών  
Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:  
Ανακινήστε καλά την φιάλη πριν τη χρήση. Γεμίστε το ψεκαστικό 
δοχείο μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την συνιστώμενη δόση 
του σκευάσματος, αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο 
νερό με συνεχή ανάδευση. 
Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με μυκητοκτόνα και 
εντομοκτόνα αλκαλικής αντίδρασης και με θερινούς πολτούς. 
Ψεκασμοί με OMITE 57 EW δεν πρέπει να γίνονται πριν περάσουν 
30 ημέρες από τον τελευταίο ψεκασμό με θερινούς πολτούς. 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: 
Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο 
εξοπλισμό 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. Απαγορεύεται η 
επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας. 

  

4  Κατηγορία και 
τρόπος δράσης: 

Εκλεκτικό ακαρεοκτόνο.  Δρα εξ επαφής και με ατμούς. 

 
 

5  5.1 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος 
 

Τρόπος και χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγιστος 
αριθμός 

εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική 

περίοδο 

Κ.εκ./ 
στρέμμα 

(max) 

Κ.εκ./ 100 
λίτρα ψεκ. 

Υγρού 

Όγκος ψεκ. 
υγρού λιτρα 
/ στρέμμα 

Βαμβάκι  
 

-Τετράνυχοι  
(Tetranychus 

urticae) 

 

100-250 -- 

 
 
 

50-80 

Με την εμφάνιση των 
προνυμφών ή των 

ακμαίων. Επανάληψη 
του ψεκασμού εφόσον 
εμφανιστούν εκ νέου 

τα ακάρεα. 

3 με 
μεσοδιάστημα 

εφαρμογής  
30 ημέρες εφ’ 

όσον απαιτείται 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1. Μην ψεκάζετε νεαρά βαμβακόφυτα κάτω των 25 εκ.  
2. Η δόση είναι ανάλογα με την ανάπτυξη των βαμβακοφύτων:100 κ.εκ./στρ για φυτά ύψους 25 – 

30 εκ. και 200 -250 κ.εκ/στρ.  σε μεγάλα βαμβακόφυτα. 
3. Για καλύτερα αποτελέσματα, ψεκάζετε το OMITE 57 EW κατά τις θερμές ώρες της ημέρας.  
4. Γενικά μην ψεκάζετε όταν υπάρχουν προβλήματα ξηρασίας, προσβολές από έντομα, ασθένειες 

ή νηματώδεις, τροφοπενίες ή όταν τα φυτά δεν είναι σε καλή κατάσταση. 
5. Πρέπει πάντα να γίνεται καλός ψεκασμός ώστε να επιτυγχάνεται καλό λούσιμο των φυτών και 

ειδικότερα των φύλλων και στις δύο επιφάνειες. 
6. Η διάρκεια δράσης του OMITE 57 EW είναι μεγαλύτερη από 30 ημέρες, γι’ αυτό οι ψεκασμοί 

πρέπει να επαναλαμβάνονται μόνον εφόσον εμφανιστούν εκ νέου τα ακάρεα. 
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6  Ειδικές συνθήκες 
γεωργικές, 
φυτοϋγείας ή 
περιβαντολλογικές 
υπό τις οποίες το 
σκεύασμα μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί 
ή να αποκλειστεί 

Απαγορεύεται η εφαρμογή του κοντά σε επίγεια χερσαία ύδατα. 

 

 
 

 

 
 

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 Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα 
φυτά 

 

 

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

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις 
εφαρμογής. 

 

 

 

 

 
 

9  Σήμανση 
σκευάσματος: 

Xn- Επιβλαβές 
Ν- Επικίνδυνο για το περιβάλλον 

 

10  Φράσεις R R22         Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης 
R36/38  Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα 
R40         Ύποπτο καρκινογένεσης  
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 
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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. 
S36/37/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και 
συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου. 
S57       Να χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο περίβλημα για να 
αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος. 
S61       Αποφύγετε τη διάθεσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευθείτε 
τις ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας. 
Sp1       Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του 
 
“Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης”. 

 

12  Πρώτες βοήθειες - 
Αντίδοτο 

-Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε 
αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. 
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε τα αμέσως με 
άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. 
Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική 
θεραπεία. 
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 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 

 

 Βαμβάκι 49  

 

14  Συνθήκες 
αποθήκευσης, 
χρονική 
σταθερότητα του 
σκευάσματος. 

Να αποθηκεύεται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε 
ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρος, σε θερμοκρασίες από 
10 - 35°C. Στις συνθήκες αυτές το σκεύασμα παραμένει σταθερό 
για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία 
παρασκευής.  

 

 

 
 

 

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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Β Γενικές υποχρεώσεις    

 1. Οι κάτοχοι της άδειας είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή του 

σκευάσματος, υποχρεούνται να ενημερώνουν την οικεία Περιφερειακή 

Ενότητα μετά από την εφαρμογή του σκευάσματος και να αναφέρουν 

οποιαδήποτε δυσμενή επίπτωση περιέλθει σε γνώση της από τη χρήση 

του προαναφερθέντος φυτοπροστατευτικού προϊόντος. Επισημαίνεται 

ότι τυχόν απόκρυψη κάθε σχετικής πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και 

διώκεται ποινικά. 

2. Οι κάτοχοι της άδειας οφείλουν να συγκεντρώσουν και να υποβάλεουν 

στην Υπηρεσία μας το αργότερο μέχρι 30-10-2013 τα ακόλουθα 

στοιχεία: 

- ποσότητα σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε για τους σκοπούς της 

παρούσας απόφασης. 

- έκταση σε στρέμματα στην οποία εφαρμόστηκε το σκεύασμα για τους 

σκοπούς της παρούσας απόφασης. 

 

 

 
 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

 

 

 

      M. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ 

 


