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ΘΕΜΑ: “Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο)
PENDIGAN 40 SC (Pendimethalin 40% β/ο)”
AΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓ ΟΣ Α ΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Έχοντας υπόψη:
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 το
άρθρο 40 αυτού.
Το Νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών
και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τον Κανονισμό 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.
Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 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 στον οποίο έχει συμπεριληφθεί η δραστική ουσία
Pendimethalin.
Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής 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.
Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και συμβολίου 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/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006.
Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1606/16641/14.02.2017 (ΦΕΚ 629/Β’/01.03.2017) 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

ΑΔΑ: 75ΘΞ4653ΠΓ-Π54
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".
8. Την αξιολόγηση της Ισπανίας καθώς και την άδεια διάθεσης στην αγορά του όμοιου σκευάσματος
ORDAGO 40 SC στην Ισπανία (αριθμ. έγκρισης: 25.551).
9. Την με αριθμ. 4820/54991 αίτηση της εταιρείας ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α

1

Χορηγούμε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με τα άρθρο 40 του Κανονισμού
1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν PENDIGAN 40 SC της εταιρείας ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ
ΑΕΒΕ, με τα ακόλουθα στοιχεία:
Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

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

70208
03.04.2017
31.07.2018

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν
1.2.α Εμπορικό όνομα
PENDIGAN 40 SC
1.2.β Μορφή:
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
1.3 Δραστική ουσία
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

Pendimethalin

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής min 950 g/kg
ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία
Χημική ομάδα

Δινιτροανιλίνες

Παρασκευαστής

ADAMA AGAN Ltd
Northern Industrial Zone,
P.O. Box 262, 77102 Ashdod, Israel
Dr. Tali Ehrlich
Tel.:
+972 7 3232 1330
Fax : + 972-7-3232 1315
E-mail: tali.ehrlich@adama.com

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
Rallis India Ltd.
Plot No. 15/15A
MIDC, Thane-Belapur Road in Thane
Maharashtra ZIP Code 400 703, Ινδία

Τεχνικές
προδιαγραφές
δραστικής ουσίας:

της Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας
Pendimethalin όπως προσδιορίζονται στο Τμήμα J της αίτησης
για οριστική έγκριση με ημερομηνία 30.04.2004 (Αρ. Πρ.
ΥπΑΑΤ 102362) και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.
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1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα
α) Κάτοχος της άδειας:

β) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73
Τ.Κ. 15231 – Χαλάνδρι
Τηλ.: 211 120 5570
Fax: 211 120 5572
E-mail: technical@alfagro.gr
-

γ) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα Εθνικής Αντιστάσεως 73
στη χώρα)
Τ.Κ. 15231 – Χαλάνδρι
Τηλ.: 211 120 5570
Fax: 211 120 5572
E-mail: technical@alfagro.gr
δ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

ADAMA Agriculture Espana S.A.
Paseo de Recoletos, 16
28001 Madrid - Ισπανία
Contact address: Jaime Ortiz; Pilar Muñoz
Aragonesas Agro S.A.
Paseo de Recoletos, 16
28001 Madrid – Spain
Tel:
+34 91 585 23 80
Fax:
+34 91 585 23 10
Email: jortiz@aragro.es; pmunoz@aragro.es

ε) Εργοστάσια παρασκευής του
σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
ADAMA Agriculture Espana S.A.
Avenida de la Industria, 60
28970 Humanes (Madrid), Ισπανία

στ) Εργοστάσια συσκευασίας του Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
σκευάσματος:
1. ADAMA AGAN Ltd
Northern Industrial Zone,
P.O. Box 262, 77102 Ashdod, Ισραήλ
2. ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Διεύθυνση εργοστασίου:
Οινόφυτα, Θέση Ποταμιά, Βοιωτίας
Ταχ. Δ/νση:
32 011 - Οινόφυτα, Βοιωτίας
Τηλ.: 2262 – 30821-3
FAX: 2262 – 30820
E-mail: nikos.kosmidis@alfagro.gr
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ζ) Εγγυημένη σύνθεση του
σκευάσματος:

2

Συσκευασίες

Α/Α
1

Φιάλες

2

Δοχεία

3

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Δραστική ουσία: Pendimethalin 40% β/ο
Βοηθητικές ουσίες:
62.07 % β/β
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή
κατατέθηκε με την με αριθ. πρωτ. 4820/54991/11.05.2016
αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική
πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

Είδος

Οδηγίες χρήσης:

Μέγεθος
30, 60, 100, 250, 300, 350, 400, 450,
500, 600, 700, 750, 800, 900 κ.εκ. και
1 λίτρου
2,5, 3, 4, 5, 10, 15 και 20 λίτρων

Υλικό
Πλαστικό τύπου COEX

Πλαστικό τύπου HDPE

Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες.
Εφαρµόζεται ανάλογα µε την καλλιέργεια, προσπαρτικά µε ενσωµάτωση,
προφυτρωτικά επιφανειακά ή νωρίς µεταφυτρωτικά. Στην επιφανειακή
εφαρµογή αν δεν βρέξει µέσα σε 5-6 ηµέρες χρειάζεται πότισµα.
Επίσης εφαρµόζεται ως αντιφυλλιζιακό καπνού ψεκάζοντας τα
κορυφολογηµένα καπνόφυτα.
Χρησιµοποιείτε µπεκ τύπου σκούπας και ψεκάστε µε πίεση ψεκαστικού
µικρότερη από 3 –4 ατµόσφαιρες (45-60 PSI).
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:
Ανακινήστε καλά την φιάλη πριν τη χρήση. Γεµίστε το δοχείο του
ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την
συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας.
Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση.
Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό
βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος.
Ξεπλύντε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, τρείς (3) φορές
με καθαρό νερό.
Συνδυαστικότητα: -Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος
και της συσκευασίας:
Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό 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:

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέµηση ετήσιων αγρωστωδών και
πλατύφυλλων ζιζανίων κατά το φύτρωµά τους, σε διάφορες καλλιέργειες.
Εφαρµόζεται και ως αντιφυλλιζιακό καπνού. Στο βιοχηµικό επίπεδο
επηρεάζει τη λειτουργία της µίτωσης µε παρεµπόδιση του σχηµατισµού
των µικροσωληνίσκων της µιτωτικής ατράκτου.
∆ρα δι΄ επαφής και παρεµποδίζει την ανάπτυξη των µασχαλιαίων
οφθαλµών-φυλλίζια, που ακολουθεί το κορυφολόγηµα των αµερικανικών
καπνών Μπέρλεϋ και Βιρτζίνια.

Φάσμα δράσης
Πεδίο
Εφαρμογής

Στόχος

Δόσεις σκευάσματος
Κ.εκ./ στρέμμα

Τρόπος και χρόνος
εφαρμογής

Εσπεριδοειδή

Ετήσια
αγρωστώδη
και
πλατύφυλλα
ζιζάνια

300-500

Κ.εκ/ 100
λίτρα ψεκ.
Υγρού
--

Πυρηνόκαρπα

Ετήσια
αγρωστώδη
και
πλατύφυλλα
ζιζάνια
Ετήσια
αγρωστώδη
και
πλατύφυλλα
ζιζάνια
Ετήσια
αγρωστώδη
και
πλατύφυλλα
ζιζάνια

300-500

--

20-60

>>

1

300-500

--

20-60

>>

1

300-500

--

20-60

1

Ετήσια
αγρωστώδη
και
πλατύφυλλα
ζιζάνια
Ετήσια
αγρωστώδη

300-500

--

20-60

Κατευθυνόµενος
ψεκασµός
προφυτρωτικά των
ζιζανίων µεταξύ
των γραµµών
φύτευσης, το
χειµώνα (στο τέλος
του χειμερινού
λήθαργου, πριν την
έναρξη της
βλάστησης).
Nωρίς
μεταφυτρωτικά της
καλλιέργειας
(στάδιο μαστιγίου).

250-400

--

20-60

Πριν την
µεταφύτευση µε

1

Μηλοειδή

Αμπέλι

Σκόρδο

Αγκινάρα

Όγκος ψεκ.
υγρού λίτρα
/ στρέμμα
20-60

Μέγιστος
αριθμός
εφαρμογών ανά
καλλιεργητική
περίοδο.
1

Κατευθυνόµενος
ψεκασµός
προφυτρωτικά των
ζιζανίων µεταξύ
των γραµµών
φύτευσης χωρίς να
βρέχονται τα
πράσινα µέρη των
δένδρων (πριν την
άνθηση).

1
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και
πλατύφυλλα
Ζιζάνια

Σέλινο

Λάχανο
Μπρόκολο
Κουνουπίδι

Κρεμμύδι (από
σπόρο)

Ετήσια
αγρωστώδη
και
πλατύφυλλα
ζιζάνια
Ετήσια
αγρωστώδη
και
πλατύφυλλα
ζιζάνια
Ετήσια
αγρωστώδη
και
πλατύφυλλα
ζιζάνια

ενσωµάτωση ή σε
εγκατεστηµένη
φυτεία κατά την
περίοδο του
λήθαργου, πριν την
νέα ανάπτυξη, σε
γυµνό έδαφος πριν
την εµφάνιση
ζιζανίων.
250-400

--

20-60

Πριν τη
μεταφύτευση.

1

250-400

--

20-60

Πριν τη
μεταφύτευση.

1

250-400

--

20-60

Nωρίς
μεταφυτρωτικά της
καλλιέργειας (στο
στάδιο του
μαστιγίου).

1

20-60

Πριν τη
μεταφύτευση.

250-400

Κρεμμύδι
(μεταφυτευόμε
νο)
Φράουλα

Ετήσια
αγρωστώδη
και
πλατύφυλλα
ζιζάνια

300-500

--

20-60

Πριν την
εγκατάσταση της
καλλιέργειας ή σε
εγκατεστημένη
φυτεία κατά το
λήθαργο

1

Βαμβάκι

Ετήσια
αγρωστώδη
και
πλατύφυλλα
ζιζάνια
Ετήσια
αγρωστώδη
και
πλατύφυλλα
ζιζάνια
Ετήσια
αγρωστώδη
και
πλατύφυλλα
ζιζάνια
Ετήσια
αγρωστώδη
και
πλατύφυλλα
ζιζάνια

300-500

--

20-60

Προσπαρτικά με
ενσωμάτωση ή
Προφυτρωτικά της
καλλιέργειας

1

300-500

--

20-60

1

300-500

--

20-60

Προφυτρωτικά της
καλλιέργειας
(επιφανειακά
αμέσως μετά τη
σπορά)
Προφυτρωτικά της
καλλιέργειας
(επιφανειακά
αμέσως μετά τη
σπορά)

20-60

Προφυτρωτικά της
καλλιέργειας
(επιφανειακά
αμέσως μετά τη
σπορά

1

20-60

Προφυτρωτικά της
καλλιέργειας
(επιφανειακά

1

Σιτάρι
Κριθάρι

Ηλίανθος
Σόγια

Καλαμπόκι

Μπιζέλι

Ετήσια
αγρωστώδη
και

300-500

300-500

--

1
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Φασόλι

Πατάτα

Τομάτα
Πιπεριά

Καπνός
(σαν
αντιφυλλιζιακό
των
Αμερικανικών
καπνών
Μπέρλευ και
Βιρτζίνια)
Καπνός (σαν
ζιζανιοκτόνο)

πλατύφυλλα
ζιζάνια
Ετήσια
αγρωστώδη
και
πλατύφυλλα
ζιζάνια

αμέσως μετά τη
σπορά
300-500

--

20-60

Προφυτρωτικά της
καλλιέργειας
(επιφανειακά
αμέσως μετά τη
σπορά
Προφυτρωτικά της
καλλιέργειας
(επιφανειακά
αμέσως μετά τη
σπορά

1

Ετήσια
αγρωστώδη
και
πλατύφυλλα
ζιζάνια
Μονοετή
ζιζάνια

300-500

--

20-60

250-400

--

20-60

Πριν τη
μεταφύτευση

1

Ετήσια
αγρωστώδη
και
πλατύφυλλα
ζιζάνια
Παρεμπόδιση
ανάπτυξης
μασχαλιαίων
οφθαλμώνφυλλιζίων

300-500

--

20-60

Πριν τη
μεταφύτευση.

1

300

20-60

Στις αρχές της
άνθησης αφού
κορυφολογηθούν
τα καπνά αρκετά
χαμηλά, ψεκασμό
με 20 κ.εκ.
ψ.υ./φυτό,
διαλύματος 10
κ.εκ. προϊόντος /L.

1

Ετήσια
αγρωστώδη
και
πλατύφυλλα
ζιζάνια

300-500

20-60

Πριν ή μετά τη
μεταφύτευση
ανάμεσα στις
γραμμές μετά το
τελευταίο
παράχωμα και
χωρίς να βρέχονται
τα πράσινα μέρη
των φυτών.

1

1

Παρατηρήσεις:
∆εν επιτρέπεται η συγκοµιδή αµπελόφυλλων που προέρχονται από αµπελώνες στους οποίους έχει γίνει
χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος Pendigan 40 SC.

1. Οι µικρότερες δόσεις αναφέρονται σε ελαφριά εδάφη - χαµηλής περιεκτικότητας σε οργανική ουσία και
µικρότερη πίεση προσβολής, ενώ οι µεγαλύτερες σε µέσης σύστασης ή βαριά εδάφη – µέσης έως
υψηλής περιεκτικότητας σε οργανική ουσία ή/και µεγαλύτερη πίεση προσβολής. Στις περιπτώσεις που
χρησιµοποιηθούν οι µέγιστες δόσεις, και ανάλογα µε τη σύσταση/γονιµότητα του εδάφους, είναι
δυνατό να παρατηρηθεί παροδική καθυστέρηση ανάπτυξης των φυτών, ειδικά σε συνθήκες υψηλής
εδαφικής υγρασίας ή/και χαµηλών θερµοκρασιών.
2. Η δράση του σκευάσματος στις επιφανειακές εφαρµογές επηρεάζεται σηµαντικά από την εδαφική
υγρασία. Συνιστάται στις περιπτώσεις αυτές πότισµα 24-48 ώρες µετά την εφαρµογή για την
ενσωµάτωση – «ενεργοποίηση» του ζιζανιοκτόνου στο έδαφος.
3. Το σκεύασμα καταπολεµά τα ζιζάνια που φυτρώνουν ή βρίσκονται σε πολύ νεαρό στάδιο (φύτρωµακοτυληδόνες). Εφόσον υπάρχουν φυτρωµένα ζιζάνια θα πρέπει προηγουµένως να καταστραφούν µε
σκάλισµα ή βοτάνισµα ή µε κατάλληλο µεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο.

ΑΔΑ: 75ΘΞ4653ΠΓ-Π54
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Ετήσια Αγρωστώδη Ζιζάνια:
Ευαίσθητα ζιζάνια:
Αιµατόχορτο (Digitaria sanguinalis), Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli), Ήρα (Lolium rigidum), Πράσινη Σετάρια
(Setaria viridis).
Ετήσια Πλατύφυλλα ζιζάνια:
Ευαίσθητα ζιζάνια:
Βλήτο (Amaranthus albus), Πλαγιαστό Βλήτο (Amaranthus blitoides), Τραχύ βλήτο (Amaranthus retroflexus),
Αναγαλλίς (Anagallis arvensis), Λουβουδιά (Chenopodium album), Αγριοµαργαρίτα (Chrysanthemum segetum),
Άγρια Ρόκα (Diplotaxis sp.), Αγριοµάρουλο (Lactuca serriola), Χαμομήλι (Matricaria discoidea), Παπαρούνα
κοινή (Papaver rhoeas), Φάλαρις (Phalaris sp.), Πικρίς (Picris exhioides), Πολυκόµπι (Polygonum aviculare),
Γλυστρίδα (Portulaca oleracea), Άγριο σινάπι (Sinapis arvensis), Ήµερο σινάπι (Sinapis alba), Στύφνος (Solanum
nigrum), Ζωχός (Sonchus oleraceus), Σισίµπριο (Sisymbrium spp.), Βερόνικα (Veronica hederifolia).
Μετρίως ευαίσθητα:
Καπνόχορτο (Fumaria officinalis), Αγριοπιπεριά (Polygonum persicaria), Αλμυρίδι (Salsola kali).

6.

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

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας
μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προςτατευόμενης 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
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Εικονογράμματα κινδύνου

∆ιαχείριση ανθεκτικότητας:
α) εφαρµογή εναλλακτικών µεθόδων αντιµετώπισης ζιζανίων
(µηχανική µέθοδος, καλλιεργητικά µέτρα κλπ) ώστε να µειώνεται ο
αριθµός των εφαρµογών στις απολύτως απαραίτητες.
β) εφαρµογή σε εναλλαγή µε ζιζανιοκτόνα άλλων οµάδων µε
διαφορετικό τρόπο δράσης.

Μην σπέρνετε ή φυτεύετε άλλη καλλιέργεια εκτός από τις
συνιστώµενες στον ίδιο αγρό την ίδια καλλιεργητική περίοδο, πριν
περάσουν έξι µήνες από την εφαρµογή του ζιζανιοκτόνου.

Να αποφεύγεται η επανείσοδος των ανθρώπων μέχρι να στεγνώσει
το ψεκαστικό υγρό.
∆εν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώµενες καλλιέργειες και δόσεις
εφαρµογής.

ΠΡΟΣΟΧΗ

GHS09
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Δηλώσεις
επικινδυνότητας

H410: Πολύ τοξικό στους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες
επιπτώσεις.
EUH208: Περιέχει Pendimethalin και 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί
να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
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Δηλώσεις
προφύλαξης

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
Ρ270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα
ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/
συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ατμούς/εκνεφώματα.
P262: Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα.
Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την εφαρμογή.
Φοράτε κατάλληλα γάντια, προστατευτική ενδυμασία και μπότες κατά την
ανάμιξη/φόρτωση.
SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην
πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα
SPo2: Πλένετε όλα τα προστατευτικά ενδύματα μετά τη χρήση.
SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια
αψέκαστη ζώνη προστασίας 30 μέτρων συμπεριλαμβανόμενης μίας φυτικής
ζώνης ανάσχεσης πλάτους 10 μέτρων για την καλλιέργεια του αμπελιού, μια
αψέκαστη ζώνη προστασίας 40 μέτρων συμπεριλαμβανόμενης μίας φυτική
ζώνης ανάσχεσης πλάτους 10 μέτρων για την καλλιέργεια των
εσπεριδοειδών μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 50 μέτρων για τις
καλλιέργειες των πυρηνοκάρπων και των μηλοειδών και μια αψέκαστη ζώνη
προστασίας 10 μέτρων για όλες τις άλλες καλλιέργειες από τα επιφανειακά
ύδατα.
EUH 401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
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Πρώτες βοήθειες - P302+ P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: πλύνετε με άφθονο
Αντίδοτο
νερό και σαπούνι.
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.
P301+P330: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. Καλέστε το
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε
αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
Σε περίπτωση εισπνοής: Απομακρύνετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία..
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777.
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Προστασία των καταναλωτών

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

Φυτικά προϊόντα

Καπνός (κλάδεμα
παραφυάδων)
Λοιπές καλλιέργειες

Ημέρες

21
∆εν ορίζεται

14

Συνθήκες αποθήκευσης,
χρονική σταθερότητα του
σκευάσματος
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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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Προστατευόμενα στοιχεία και μελέτες
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.

Στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του σε δροσερό, ξηρό και καλά
αεριζόμενο χώρο, προστατευμένο από άμεση ηλιακή ακτινοβολία,
παραμένει σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την
ημερομηνία παρασκευής του.
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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.

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ,

Ζ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ

