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Αθήνα,    16-2-2011 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
 

Αριθ. πρωτ.:   93389 

Ταχ. ∆/νση:     Λ. Συγγρού 150 

Τ.Κ.:                176 71 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ 

Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος 

Τηλέφωνο:      210 928 72 11 

FAX:                210 92 12 090 

E-mail:             syg046@minagric.gr  

 

 

ΘΕΜΑ: “Χορήγηση κατ’ εξαίρεση έγκρισης  

διάθεσης στην αγορά του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(εντοµοκτόνο) REGENT 500 FS, για 

την αντιµετώπιση του εντόµου 

Diabrotica virgifera LeConte στην 

καλλιέργεια του αραβοσίτου, µε 

βάση το άρθρο 8 (παρ. 4) του Π.∆. 

115/97 ”   

     ΠΡΟΣ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. 

                   Λεωφ. Μεσογείων 449 

  153 43 - Αγ. Παρασκευή 
 

 

 

ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο κ. Υπουργού 

              2. Γραφείο κ. Υφυπουργού 

              3. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 

         4. Γραφείο Προϊσταµένου Γενικής  

             ∆ιεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής 

             κ. ∆. Μπαµπίλη 

              5. Μ.Φ.Ι. 

6. Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 

 Υπηρεσίες Γεωργίας - Έδρες τους 

7. Π.Κ.Π.Π. & Π.Ε. - Έδρες τους 

         8. Τµήµατα Α΄, Β΄, Γ, Ε΄ της ∆/νσής µας  

         9. Ε.ΣΥ.Φ.  

 

 

AΠΟΦΑΣΗ  

Ο  

ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΚΑΙ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
 

      Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 (παρ. 4) του Π.∆. 115 (ΦΕΚ 104/Α΄/30.5.1997) “Έγκριση, διάθεση 

στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 

91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου όπως έχει συµπληρωθεί ”. 

2. Το από 25-9-2009 έγγραφο του Τµήµατος Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου της ∆ιεύθυνσης 

Προστασίας Φυτικής Παραγωγής. 

3. Το µε αριθ. 132693/28.9.2009 έγγραφο του Τµήµατος Γεωργικών Φαρµάκων της ∆ιεύθυνσης 

Προστασίας Φυτικής Παραγωγής. 

4. Τη σχετική αίτηση της εταιρείας BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. 

5. Τη γνωµοδότηση του Ανωτάτου Συµβουλίου Γεωργικών Φαρµάκων (Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ.) για το 6
ο
 

θέµα της 1
ης

/27-4-2010 συνεδρίασής του. 

6. Τις διατάξεις της µε αριθ. 190688/10.11.2010 ΚΥΑ (Β΄ 1773) µε θέµα την “Τροποποίηση του 

παραρτήµατος Ι του Π.∆. 115/1997 (Α΄ 104) όσον αφορά τους ιδιαίτερους όρους για τις ουσίες 

clothianidin, thiamethoxam, fipronil και imidacloprid, σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 

2010/21/ΕE της Επιτροπής της 12
ης

 Μαρτίου 2010”. 

7. Το από 7-12-2010 Υπηρεσιακό Σηµείωµα της Οµάδας Οικοτοξικολογικού Ελέγχου. 

8. Τις διατάξεις του Π.∆. 89/7.9.2010 (ΦΕΚ 154/Α΄/7-9-2010) «∆ιορισµός Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».   

9. Τη µε αριθ. 271752/21.10.2010 (B΄ 1673) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για “ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Ελένη − Μαρία Αποστολάκη και Ιωάννη Κουτσούκο”.  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
 

Χορηγούµε έγκριση κατ’ εξαίρεση διάθεσης στην αγορά µε βάση το άρθρο 8 (παρ. 4) του Π.∆. 

115/97, στο φυτοπροστατευτικό προϊό (εντοµοκτόνο) REGENT 500 FS της εταιρείας BASF 

Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., για την αντιµετώπιση του εντόµου Diabrotica virgifera LeConte στην 

καλλιέργεια του αραβοσίτου, 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 

14.356 

16-2-2011 

16-6-2011 

 

 

 

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εµπορικό όνοµα REGENT 500 FS 

1.2.β Μορφή:  Αιώρηµα για επένδυση σπόρων (FS) 

 

1.3 ∆ραστική ουσία (ες) 

α) Κοινή ονοµασία της/των δραστική/ςών ουσίας/ών 

κατά ISO: 

Fipronil 

 

 

 

 

 

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας  

    σε καθαρή δραστική ουσία: 

Fipronil 95 % (β/β) min 

 

 

 

γ) Παρασκευαστής της δ.ο.: BASF SE 

Crop Protection Division 

P.O. Box 120 

67114 Limburgerhof, Γερµανία 

 

 

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. BASF Agri-Production SAS, Γαλλία 

(η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί 

στην υπηρεσία µας και αποτελεί εµπιστευτικό 

στοιχείο) 

 

 

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της  

δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής 

ουσίας fipronil έχουν δηλωθεί στην υπηρεσία 

µας και αποτελούν εµπιστευτικό στοιχείο 

 

 

 

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασµα  

   

α) Κάτοχος της έγκρισης: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. 

Λ. Μεσογείων 449, 153 43 Αγία Παρασκευή 

ΑΜE: 

Τηλ.: 210-6860100 

Fax: 210-6860200 

E-mail: dimitris.theodosiou@basf.com  
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β) Υπεύθυνος για την τελική 

συσκευασία και σήµανση (εφόσον είναι 

διαφορετικός από τον κάτοχο της 

έγκρισης) 

BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. 

Λ. Μεσογείων 449, 153 43 Αγία Παρασκευή 

ΑΜE: 

Τηλ.: 210-6860100 

Fax: 210-6860200 

E-mail: dimitris.theodosiou@basf.com  

 

   

γ) Παρασκευαστής σκευάσµατος: BASF SE 

Crop Protection Division 

P.O. Box 1 20 

67114 Limburgerhof, Germany 

 

 

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του 

σκευάσµατος 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 

επιχείρησης: 

SBM-Formulation, Γαλλία 

 

   

∆) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του 

σκευάσµατος 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 

επιχείρησης: 

SBM-Formulation, Γαλλία 

 

 

στ) Εγγυηµένη σύνθεση του 

σκευάσµατος: 

∆ραστική ουσία  fipronil 50  % β/ο, 

Βοηθητικές ουσίες 57.91 % β/β 

Η πλήρης εγγυηµένη σύνθεση του 

σκευάσµατος έχει δηλωθεί στην υπηρεσία 

µας και αποτελεί εµπιστευτικό στοιχείο 

 

 

2 Συσκευασία(ες) 
2.2 Συσκευασία(ες): 

 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1. Φιάλες 1 λίτρο Πλαστικό HDPE 

2. ∆οχεία 5, 10, 30, 50 λίτρα Πλαστικό HDPE 

 

3  Προορίζεται µόνο για χρήση στην επένδυση σπόρων σε βιοµηχανική κλίµακα. 

 

Οδηγίες χρήσης: 

 Τρόπος εφαρµογής: Επένδυση σπόρων αραβοσίτου  

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: ∆εν εφαρµόζεται. Το 

σκεύασµα προορίζεται για επένδυση σπόρων. 

Καθαρισµός ψεκαστήρα: --- 

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

και της συσκευασίας: Οι άδειες συσκευασίες να ξεπλένονται υπό πίεση µε 

κατάλληλο µηχανισµό ή να γίνεται τριπλό ξέπλυµα και το νερό του 

ξεπλύµατος να προστίθεται στο διάλυµα. Οι συγκεκριµένες συσκευασίες να 

µην ξαναχρησιµοποιούνται και  να εναποτίθενται στα σηµεία συλλογής για 

ανάκτηση ενέργειας. Σε περίπτωση που αυτά δεν υπάρχουν να απορρίπτονται  
σύµφωνα µε τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισµούς. 
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Κατηγορία και 

τρόπος δράσης: 

Εντοµοκτόνο επαφής και στοµάχου που ανήκει στην οµάδα των 

φαινυλοπυραζολών για την καταπολέµηση του εντόµου Diabrotica 

virgifera LeConte σε προνυµφικά στάδια στον αραβόσιτο. 

Περιέχει τη δραστική ουσία fipronil που παρεµποδίζει τη διέλευση 

ιόντων χλωρίου από τη δίαυλο που ρυθµίζεται απο το γ-αµινοβουτυρικό 

οξύ (GABA) επιδρώντας στο κεντρικό νευρικό σύστηµα των εντόµων. 
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5  5.1 Φάσµα δράσης 

 

 

∆όσεις σκευάσµατος  

κ.εκ./ µονάδα 

σπόρου* 

µονάδα 

σπόρου/ στρ. 

κ.εκ. / 

στρέµµα 

Τρόπος και χρόνος 

εφαρµογής 

Αριθµός εφαρµογών 

/ καλλιεργητική 

περίοδο  

35 0.14-0.2 49-70 Επένδυση σπόρων 

πριν τη σπορά τους 

1 

 

 

*Η µονάδα σπόρου αντιστοιχεί σε 50000 σπόρους. 

Μέγιστος αριθµός εφαρµογών: ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ 
 

 

Παρατηρήσεις σχετικά µε τη διαδικασία επένδυσης των σπόρων: 
 

Η σπορά των επενδεδυµένων σπόρων ∆ΕΝ πρέπει να γίνεται από πνευµατικές σπαρτικές µηχανές 

υποπίεσης. Αυτές οι πνευµατικές σπαρτικές µηχανές υποπίεσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

µόνο αν εφαρµοστεί στην σπαρτική το κατάλληλο εξάρτηµα εκτροπής της σκόνης (εκτροπή προς 

την επιφάνεια του εδάφους ή µέσα σε αυτό). 
 

Οι σπόροι που επενδύθηκαν πρέπει να ελέγχονται για την αντοχή στην τριβή. Για τον αραβόσιτο 

ισχύουν τα κάτωθι όρια σκόνης (υπολογισµός µε τη µέθοδο Heubach) 
 

 

Καλλιέργεια Όριο σκόνης κατά Heubach  

Αραβόσιτος 1.0 g/100.000 σπόρους 
 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ: να γίνεται εναλλαγή σκευασµάτων µε διαφορετικό τρόπο δράσης για την 

αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας του εντόµου. Επιπλέον, επειδή οι προνύµφες του εντόµου 

εµφανίζουν µειωµένη κινητικότητα, για τον αποτελεσµατικότερο έλεγχο του Diabrotica virgifera 

LeConte συστήνεται η εφαρµογή αµειψισποράς ως ακολούθως: 
 

 

i) 1:2 (στα 2 χρόνια καλλιέργειας ενός αγρού, το ένα έτος καλλιεργείται µε αραβόσιτο). Μπορεί να 

έχουµε αντικατάσταση του αραβοσίτου µε εαρινές καλλιέργειες όπως το βαµβάκι, ο ηλίανθος, η 

ελαιοκράµβη, ο βίκος, τα τεύτλα, η πατάτα ή τα χειµερινά σιτηρά, 

ή 
ii) 1:3 (στα 3 χρόνια καλλιέργειας ενός αγρού, το ένα έτος καλλιεργείται µε αραβόσιτο). Μπορεί να 

έχουµε αντικατάσταση του αραβοσίτου µε µηδική, ή µε άλλα φυτά όπως το σηµείο i). 
 
 

Να µην εντάσσεται στο πρόγραµµα αµειψισποράς η καλλιέργεια της σόγιας, διότι υπάρχουν 

στοιχεία ότι το Diabrotica έχει προσαρµοστεί στην αµειψισπορά αραβόσιτου/σόγιας και ωοθετεί 

στα φυτά της σόγιας. 
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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 

 προστατευόµενης καλλιέργειας 

- σποράς ή φύτευσης των 

 καλλιεργειών που ακολουθούν 

- της πρόσβασης του ανθρώπου  

 ή των ζώων στην καλλιέργεια  

 στην οποία έχει εφαρµοστεί το  

 σκεύασµα 
∆εν είναι σχετικό, γιατί η εφαρµογή του σκευάσµατος 

αφορά στην επένδυση σπόρων σε βιοµηχανική κλίµακα, 

η οποία γίνεται σε ειδικούς χώρους, µακριά από το 

χωράφι. 
 

 

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

προϊόντα τους: ∆εν είναι φυτοτοξικό εφόσον τηρούνται οι οδηγίες της ετικέτας. 
 
 

 

9  Σήµανση σκευάσµατος: Τ– Τοξικό, Ν – Επικίνδυνο για το περιβάλλον 

 
 

 

10  Φράσεις R R 22, Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 

R 23, Τοξικό όταν εισπνέεται.  

R 48/25, Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταµένη 

έκθεση σε περίπτωση κατάποσης. 
R 50/53, Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες 

δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. 
 

11  Φράσεις S S 1/2, Φυλάξτε το κλειδωµένο, µακριά από παιδιά.  

S 13, Φυλάξτε το µακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές. 
S 20/21, Μην τρώτε, µην πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιµοποιείτε. 

S 35, Το προϊόν αυτό και η συσκευασία του πρέπει να διατεθούν µε ασφαλή τρόπο. 

S 45, Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αµέσως ιατρική 

συµβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν). 

S 56, Το προϊόν αυτό και η συσκευασία του να εναποτεθούν σε χώρο συλλογής επικίνδυνων 

ή ειδικών αποβλήτων. 

S57, Να χρησιµοποιηθεί η κατάλληλη συσκευασία για να αποφευχθεί µόλυνση του 

περιβάλλοντος. 

S60 «Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα 

απόβλητα» 

S61 «Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/ 

δελτίο δεδοµένου ασφαλείας». 

Spe8: Eπικίνδυνο για τις µέλισσες. 

SPe5 Για την προστασία των πτηνών και των άγριων ζώων, το προϊόν πρέπει να 

ενσωµατωθεί πλήρως στο έδαφος. ∆ιασφαλίστε ότι το προϊόν είναι πλήρως ενσωµατωµένο 

στο έδαφος στις άκρες των γραµµών φύτευσης. 

SPe6 Για την προστασία των πτηνών και των άγριων ζώων, αποµακρύνετε οποιαδήποτε 

ποσότητα προϊόντος που έχει χυθεί. 

SP1:  Μην µολύνετε το νερό µε το προϊόν ή τη συσκευασία του.  

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις 

οδηγίες χρήσης». 
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Πρώτες 

βοήθειες - 

Αντίδοτο 

ΓΕΝΙΚΑ:  
Να αποφεύγεται η επαφή µε το δέρµα, τα µάτια και το ρουχισµό. Αφαιρέστε αµέσως 

όλα τα ρούχα που έχουν µολυνθεί. Εάν εµφανιστούν δυσκολίες, ζητήστε ιατρική 

βοήθεια. Επιδείξτε 

τον περιέκτη, την ετικέτα και/ή το δελτίο δεδοµένων ασφαλείας στο γιατρό. 

 

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: 

 
Σε περίπτωση εισπνοής: ∆ιατηρήστε τον ασθενή ήρεµο, µεταφέρετέ τον στον 

καθαρό αέρα, ζητήστε ιατρική συµβουλή. 

 

Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα: Πλυθείτε αµέσως µε άφθονο νερό και σαπούνι. 

Αν εµφανισθεί ερεθισµός, ζητήστε ιατρική συµβουλή.  

 

Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια: Πλύνετε αµέσως τα προσβεβληµένα µάτια για 

τουλάχιστον 15 λεπτά κάτω από τρεχούµενο νερό µε τα βλέφαρα µονίµως ανοιχτά, 

συµβουλευτείτε οφθαλµίατρο. 

 

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε αµέσως το στόµα και κατόπιν πιείτε άφθονο 

νερό. Μην προκαλέστε εµετό εκτός εάν συµβουλευθείτε το κέντρο δηλητηριάσεων ή 

γιατρό. Ποτέ µην προκαλείτε εµετό και µη χορηγείτε τίποτα από το στόµα εάν ο 

παθών δεν έχει τις αισθήσεις του ή εάν έχει σπασµούς. Ζητείστε ιατρική βοήθεια. 

 

ΑΝΤΙ∆ΟΤΟ: ∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. 

ΓΙΑΤΡΟΙ: Ακολουθείστε θεραπεία συµπτωµατική. 

 

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777  
 

 

 

13 Προστασία των καταναλωτών  

   

13.1 Μέγιστα Όρια  

Υπολειµµάτων 

(MRLs) 

Φυτικά προϊόντα Προσωρινά 

σε mg/kg  
 

 Έχουν ορισθεί κοινοτικά MRLs µε τον κανονισµό 396/2005  

 

 

13.2 Τελευταία επέµβαση 

πριν τη συγκοµιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά 

όταν πρόκειται για µετασυλλεκτικές χρήσεις 
Φυτικά προϊόντα Ηµέρες 

 

 Αραβόσιτος ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ  
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Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική 

σταθερότητα του σκευάσµατος. 

Στην αρχική του συσκευασία, σε δροσερό, ξηρό και καλά 

αεριζόµενο χώρο παραµένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την 

ηµεροµηνία παρασκευής του. 

 
 



Α.∆.Α.: 4ΑΛΑΒ-6  

  

 

 
 

 

15. Κείµενο για το σακί µε το τελικό προϊόν (επενδεδυµένος σπόρος): 
 

1. Ο σπόρος είναι επενδεδυµένος µε το σκεύασµα REGENT 500 FS. 

2. Η µεταχείριση του σάκου πρέπει να γίνεται µε προσοχή κατά τη µεταφορά ή φόρτωση και 

αποθήκευση. 
 

Μέτρα ασφαλείας, οδηγίες και φράσεις R, S  
 

1. Γενικά  

• Κρατήστε τους επενδεδυµένους σπόρους µακριά από οικόσιτα και άγρια ζώα.   

• SP 1:  Θάψτε ή αποµακρύνετε τυχόν υπολείµµατα σπόρων. Μην µολύνετε το νερό µε το προϊόν 

ή τη συσκευασία του. (Να µην πλένετε τον εξοπλισµό εφαρµογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα). 

• Spe8: Eπικίνδυνο για τις µέλισσες. Για να προστατέψετε τις µέλισσες και άλλα έντοµα 

επικονίασης µην χρησιµοποιείτε το προϊόν όταν οι γειτονικές καλλιέργειες είναι στο στάδιο της 

ανθοφορίας ή κατά την περίοδο ανθοφορίας των ζιζανίων. Μην χρησιµοποείτε το προϊόν κατά 

την περίοδο που οι µέλισσες συλλέγουν. Αποµακρύνετε ή και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την 

ανθοφορία τους. 

• SPe5 Για να προστατέψετε πουλιά/άγρια θηλαστικά το προϊόν πρέπει να καλυφθεί πλήρως από 

το έδαφος. Βεβαιωθείτε πως το προϊόν έχει καλυφθεί πλήρως στις άκρες των αυλακιών. 

• SPe6 Για να προστατέψετε πουλιά/άγρια θηλαστικά. µαζέψτε όσο προϊόν έχει χυθεί κατά λάθος 

 

2. Πριν τη σπορά 

• Όταν ανοίγετε σακιά µε σπόρους µην γεµίζετε σκόνη από τον πάτο του σακιού των σπόρων 

µέσα στη µηχανή. 

• Μην επενδύετε ήδη επενδεδυµένους σπόρους µε πρόσθετα προϊόντα. 

• Η µεταχείριση των σάκων µε τους επενδεδυµένους σπόρους θα πρέπει να γίνεται µε 

προσοχή (π.χ. κατά τη µεταφορά ή φόρτωση και αποθήκευση). 

 

3. Κατά τη σπορά  

• Μη σπέρνετε τους επενδεδυµένους σπόρους µε δυνατό αέρα (>5m/s), και ρίξτε τους 

σύµφωνα µε τη συνιστώµενη αναλογία σποράς. 

• Όταν χρησιµοποιείτε µία πνευµατική σπαρτική µηχανή, η σκόνη από τους επενδεδυµένους 

σπόρους θα πρέπει να κατευθύνεται προς την επιφάνεια του εδάφους ή µέσα στο έδαφος 

µέσω κατάλληλων εξαρτηµάτων εκτροπής. 

 

4. Μετά τη σπορά 

• Μην αφήνετε άδεια σακιά ή υπολείµµατα επενδεδυµένων σπόρων στο περιβάλλον. 

• ∆ιαχειριστείτε τα σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.   

• ∆ιασφαλίστε ότι τα υπολείµµατα των επενδεδυµένων σπόρων επιστρέφονται στα αρχικά 

σακιά.   

• Μην ξαναχρησιµοποιείτε κενά σακιά σπόρων για άλλους σκοπούς. 

 

Οι επενδεδυµένοι σπόροι που επενδύθηκαν πρέπει να ελέγχονται για την αντοχή στην τριβή. Για τον 

αραβόσιτο ισχύουν τα κάτωθι όρια σκόνης (υπολογισµός µε τη µέθοδο Heubach) 

 

Καλλιέργεια Όριο σκόνης κατά Heubach  

Αραβόσιτος 1.0 g/100.000 σπόρους 

 

 

 



Α.∆.Α.: 4ΑΛΑΒ-6  

  

 

 

 

16. Γενικές υποχρεώσεις: Ο κάτοχος της έγκρισης και οι ιδιώτες που θα εφαρµόσουν το σκεύασµα 

σύµφωνα µε τα ανωτέρω, είναι υποχρεωµένοι να ενηµερώσουν την Αρµόδια Αρχή για 

οποιεσδήποτε δυσµενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον, που θα περιέλθουν σε 

γνώση τους, από την εν λόγω χρήση. Τυχόν απόκρυψη µιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκηµα 

και διώκεται ποινικά. 

 

 

 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

 

Ι. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ 
 


