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AΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του Π.∆. 115/97 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) µε τίτλο «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και
έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του
Συµβουλίου όπως έχει συµπληρωθεί» και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτής.
2. Τη µε αριθ. 116180/21.2.06 ΚΥΑ µε θέµα “Καταχώριση των δραστικών ουσιών Chlorpyrifos,
Chlorpyrifos-methyl, Mancozeb, Maneb και Metiram στο παράρτηµα Ι του Προεδρικού
διατάγµατος αριθ. 115/1997 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών
προϊόντων σε συµµόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συµβουλίου, όπως έχει συµπληρωθεί » (Α΄
104), σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 2005/72/ΕΚ της Επιτροπής της 21ης Οκτωβρίου 2005”.
3. Τον κανονισµό 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
ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου όπως τροποποιήθηκε
µε τον κανονισµό 149/2008 της Επιτροπής της 29ης Ιανουαρίου 2008.

4. Τις διατάξεις του Π.∆. 187/7.10.2009 (ΦΕΚ 214/Α΄/7-10-09) «∆ιορισµός Υπουργών και
Υφυπουργών».
5. Τη µε αριθµό 316049/24.11.2009 (ΦΕΚ 2401/B΄/1.12.2009) απόφαση του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για «ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης Μιχαήλ Καρχιµάκη».
6. Τις σχετικές αιτήσεις της ενδιαφερόµενης εταιρείας.

Αποφασίζουµε

Α

Τροποποιούµε ως προς την ηµεροµηνία λήξης, την µε αριθ. 1404/26.2.1980 έγκριση διάθεσης
στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντοµοκτόνο) RELDAN 225 EC
Τα στοιχεία της έγκρισης διαµορφώνονται ως εξής:
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Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος
1404
26-2-1980
30-06-2010

1.1 Αριθµός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)
1.1.α Ηµεροµηνία χορήγησης
1.1.β Ηµεροµηνία λήξης
1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν
1.2.α Εµπορικό όνοµα
1.2.β Μορφή:

RELDAN 225 EC
EC (ΥΓΡΟ ΓΑΛΑΚΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟ)

1.3 ∆ραστική ουσία (ες)
α) Κοινή ονοµασία της/των δραστική/ςών ουσίας/ών κατά ISO

Chlorpyrifos methyl
Οµάδα: οργανοφωσφορικών

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε Min 960 gr/kg
καθαρή δραστική ουσία:
γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

DOW AGROSCIENCES, LTD, UK

Estuary Road, King’s Lynn, Norfolk, PE30 2JD, UK

(η δ/νση του εργοστασίου είναι εµπιστευτική πληροφορία
και βρίσκεται στο Παράρτηµα Ι και παραµένουν στη
διάθεση της αρµόδιας αρχής)
ε) Τεχνικές προδιαγραφές της
δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας chlorpyrifos
methyl έχουν κατατεθεί από την παρασκευάστρια εταιρεία και
παραµένουν στα αρχεία της αρµόδιας αρχής

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασµα
α) Κάτοχος της έγκρισης:

DOW AGROSCIENCES
ΑΜE: 3 Milton Park, Abingdon, Oxon OX12 9JT, UK
Τηλ.: +30-210-9630251
Fax. :+30-210-9632496
E-mail: cmavrotas@dow.com

β) Υπεύθυνος για την τελική
συσκευασία
και
σήµανση
(εφόσον είναι διαφορετικός από
τον κάτοχο της έγκρισης)

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

Λ. Μεσογείων 335, Χαλάνδρι
Τ.Κ.153 10
Τηλ.: 2106726381
Fax: 2106749514
E-mail: gvassiliou@elanco.gr
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γ) Παρασκευαστής σκευάσµατος:

DOW AGROSCIENCES U.K.

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του
σκευάσµατος

Estuary Road, King’s Lynn, Norfolk, PE30 2JD

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
(η δ/νση του εργοστασίου είναι εµπιστευτική πληροφορία
και βρίσκεται στο παράρτηµα Ι της παρούσας στη διάθεση
της Αρµόδιας Αρχής)

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
του σκευάσµατος
Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑ∆Η Α.Β.Ε.Ε.
ΒΙ.ΠΕ.Θ – Σίνδος

στ) Εγγυηµένη σύνθεση του
σκευάσµατος:

2 Συσκευασία(ες)
2.2 Συσκευασία(ες):
Α/Α
Είδος
Φιάλες
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Οδηγίες χρήσης:

Chlorpyrifos-methyl: 22.5% β/ο
Βοηθητικές ουσίες:
77,21% β/β
Η πλήρης εγγυηµένη σύνθεση του σκευάσµατος έχει
υποβληθεί από την παρασκευάστρια εταιρεία και
παραµένει στα αρχεία της Αρµόδιας Αρχής

Μέγεθος (λίτρα)
0.1- 0.5 -1- 2- 2.5- 3- 5

Υλικό
PET
(polyethylene tetraphthalate)

Προορίζεται µόνο για επαγγελµατίες
Τρόπος εφαρµογής: Εφαρµόζεται µε ψεκασµό καλύψεως φυλλώµατος.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Βάζουµε στο ψεκαστικό µηχάνηµα
νερό µέχρι το 1/3. Ρίχνουµε την απαιτούµενη ποσότητα µε σκευάσµατος στο
νερό και συµπληρώνουµε στο ψεκαστικό το υπόλοιπο νερό.
Καθαρισµός ψεκαστήρα: Αµέσως µετά την εφαρµογή αδειάστε τελείως τον
ψεκαστήρα. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα µέρη του ψεκαστικού
µε κοινό απορρυπαντικό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείµµατα και ξεπλύνετε
καλά µε καθαρό νερό. Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν
καθαρίζετε το ψεκαστικό µηχάνηµα. Μην καθαρίζετε τον ψεκαστικό
εξοπλισµό και µη ρίχνετε τα νερά του καθαρισµού κοντά σε υδάτινους πόρους.
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Κατηγορία και
τρόπος δράσης:

Οργανοφωσφορικό εντοµοκτόνο επαφής, στοµάχου και ατµών,
για την καταπολέµηση µυζητικών και µασητικών εντόµων.
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5.1 Φάσµα δράσης
∆όσεις σκευάσµατος
Πεδίο
Εφαρµογής

ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆Η:
Λεµονιά,
Μανταρινιά,
Πορτοκαλιά

ΜΗΛΟΕΙ∆Η:
Μηλιά, Αχλαδιά,
Κυδωνιά

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:
Ροδακινιά,
Νεκταρινιά

ΑΜΠΕΛΙ
(επιτραπέζια και
οινοποιήσιµα,
σταφίδα)
ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ
ΛΑΧΑΝΙΚΑ:
Τοµάτα Υπαίθρου,
Πιπεριές Υπαίθρου,
Μελιτζάνες
Υπαίθρου,
ΒΑΜΒΑΚΙ

ΠΑΤΑΤΑ

ΕΛΙΑ

Μέγιστος
αριθµός
εφαρµογών ανά
καλλιεργητική
περίοδο
2

γρ/
στρέµµα
(max)

γρ/ 100
λίτρα ψεκ.
Υγρού

Όγκος ψεκ.
υγρού
λιτρα /
στρέµµα

Pseudococcus citr,i
Saissetia oleae,
Aspidiotus nerii,
Icerya pyrchas,
Aonidiella aurant,i
Lepidosaphes
beckii,
Aphis spiraecola,
Toxoptera auranti,
Prays citri,
Lyonetia sp.
Cydia pomonella,
Diaspis pentagona,
Quadraspidiotus
perniciosus,
Eriosoma
lanigerum, Archips
rosanus,
Adoxophyes orana,
Cacopsylla pyri,
Anarsia lineatella,
Aphis spp.,
Myzus persicae
Anarsia lineatella,
Cydia molesta,
Diaspis pentagona,
Quadraspidiotus
perniciosus,
Archips rosana,
A. podanus,
Adoxophyes orana,
Aphis spp.,
Myzus persicae
Lobesia botrana,
Planococccus spp,.
Otiorrhynchus spp.,

1000

250

200-400

Ψεκασµός
καλύψεως µε την
εµφάνιση των
εντόµων.

500

250

100-200

Ψεκασµός
καλύψεως µε την
εµφάνιση των
εντόµων.

1

625

250

150-250

Ψεκασµός
καλύψεως µε την
εµφάνιση των
εντόµων.

2

300

200

50-150

2

Aphis spp.,
Myzus spp.,
Heliothis spp.,
Pieris brassicae,
Otiorrhynchus spp.,
Prodenia sp.
Heliothis armigera,
Pectinophora
gossypiela,
Spodoptera exigua,
Prodenia sp.,
Aphis gossypii,
Anthonomus
grandis,
Aphis spp.,
Myzus spp.,
Phthorimeae
operculella,
Leptinotarsa
decemlineata.
Saissetia oleae,
Prays olea

300

250-300

50-100

Ψεκασµός
καλύψεως µε την
εµφάνιση των
εντόµων.
Ψεκασµός
καλύψεως µε την
εµφάνιση των
εντόµων.

240

250-300

50-80

Ψεκασµός
καλύψεως µε την
εµφάνιση των
αυγών ή των
πρώτων εντόµων.

2

300

250-300

50-100

Ψεκασµός
καλύψεως µε την
εµφάνιση των
εντόµων.

3

900

250-300

150-300

Ψεκασµός
καλύψεως µε την
εµφάνιση των
εντόµων (κινητές
µορφές για το
λεκάνιο).
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Στόχος
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Τρόπος και χρόνος
εφαρµογής

3
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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 ∆εν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώµενες δόσεις και
ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας καλλιέργειες.
στα φυτά ή τα προϊόντα τους.
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Σήµανση
σκευάσµατος:

----

Xn- Επιβλαβές
N- Επικίνδυνο για το περιβάλλον

10. Φράσεις R

R36/38-Ερεθίζει τα µάτια και το δέρµα.
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.
R65- Επιβλαβές. Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύµονες σε
περίπτωση κατάποσης.
R67-Οι ατµοί του µπορεί να προκαλέσουν υπνηλία ή ζαλάδα.

Φράσεις S

S1/2- Κρατείστε το κλειδωµένο και µακριά από τα παιδιά
S13- Μακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές.
S20/21- Όταν το χρησιµοποιείτε µην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε.
S24-Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα.
S26- Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, πλύνετε αµέσως µε άφθονο νερό και
ζητήστε ιατρική βοήθεια.
S35-Το προϊόν και ο περιέκτης του πρέπει να διατίθενται µε ασφαλή τρόπο.
S37- Φορέστε κατάλληλα γάντια.
S57- Να χρησιµοποιηθεί το κατάλληλο περίβληµα για να αποφευχθεί
µόλυνση του περιβάλλοντος.
S62- Σε περίπτωση κατάποσης να µην προκληθεί εµετός. Ζητήστε ιατρική
βοήθεια και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον
ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης».
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Σε περίπτωση κατάποσης µην προκληθεί εµετός, καλέστε ιατρική βοήθεια
αµέσως και δείξτε την ετικέτα ή τη συσκευασία.
Σηµείωση για το γιατρό: Το δραστικό είναι αναστολέας της χοληνεστεράσης.
Συνίσταται η χορήγηση 1.2-2 χιλιοστογράµµων ατροπίνης ενδοφλεβίως και
επικουρικά συµπτωµατική θεραπεία.
Αντίδοτο: Ατροπίνη
Τηλέφωνο Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: (210) 7793777
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Πρώτες
βοήθειες –
Αντίδοτο
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Προστασία των καταναλωτών

13.1 Μέγιστα Όρια
Υπολειµµάτων
(MRLs)

Φυτικά προϊόντα

Προσωρινά
σε mg/kg

Έχουν καθοριστεί Ευρωπαϊκά MRLs µε τον
Κανονισµό 396/2005, όπως ισχύει

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

14
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Συνθήκες
αποθήκευσης,
χρονική
σταθερότητα του
σκευάσµατος.

Φυτικά προϊόντα

Ηµέρες

Λεµονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά, Μηλιά,
Αχλαδιά, Κυδωνιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά,
Αµπέλι, Βαµβάκι
Τοµάτα Υπαίθρου, Πιπεριές Υπαίθρου,
Μελιτζάνες Υπαίθρου, Πατάτα
Ελιά

21
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60

Σε καλή κλεισµένη συσκευασία και σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά
αεριζόµενο, παραµένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον από
την ηµεροµηνία παρασκευής του.

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 αυτή χορηγήθηκε.
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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 τη 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 Αρµόδια Αρχή µε βάση τα
νεότερα επιστηµονικά δεδοµένα για οποιαδήποτε µελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσµατος θα είναι σύµφωνη µε το άρθρο 16 του Π∆ 115/1997
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 Αρµόδια Αρχή τελική
ετικέτα πριν το προϊόν µε τη συγκεκριµένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μ. ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ
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