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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   -26  7 - 2010 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 187477 

& ΤΡΟΦΙΜΩΝ   

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ    

 

Ταχ . ∆/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς:  Ε.Α.Σ. Ορεστιάδας 

Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ   Σκρα 19 

TELEFAX: 210 92 12 090   68200 ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α 

Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου   (µε απόδειξη) 

Τηλέφωνο: 210 92 87 161    

e-mail: syg036@minagric.gr 

 

 

   

ΘΕΜΑ: 

 

    

 Κοιν.: 1. Γραφείο  Υπουργού 

   κας Α. Μπατζελή  

  2. Γραφείο Υφυπουργού  

   κ. Μ. Καρχιµάκη  

   3. Νοµαρχ. Αυτοδιοικήσεις 

   ∆/νσεις Γεωργίας (µε e-mail) 

   Έδρες τους 

  4. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό 

   Ινστιτούτο 

 

Κατ’ εξαίρεση έγκριση διάθεσης  

στην αγορά  120 ηµερών στο 

φυτοπροστατευτικό προϊόν  

(ρυθµιστής ανάπτυξης ) RMH-30  

 

  Τµήµα Ελέγχου Γεωργικών 

    Φαρµάκων 

   5. 
Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. 

    Έδρες τους 

   6. ΕΣΥΦ 

    Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα 

   7. Εσωτερική διανοµή: 

-Τµήµατα Β΄, Γ΄ & Ε΄ της 

    ∆/νσής µας 

-Γραµµατεία της ∆/νσής µας 

   8. Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων 

    ∆ιδότου 26, Αθήνα 
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AΠΟΦΑΣΗ 

Ο 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΚΑΙ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

 
      Έχοντας υπόψη 

1. Τις διατάξεις 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»  και ειδικότερα το 

άρθρο  8 παρ. 4 αυτής. 

2. Την ΚΥΑ 108152/6-8-2007 (ΦΕΚ 1230/Β/29-8-2003) Υπ. Οικονοµίας και 

Οικονοµικών και Γεωργίας, µε την οποία καταχωρήθηκε στο Παράρτηµα Ι του Π∆ 

115/1997 η δραστική ουσία maleic hydrazide.  

3. 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 

4. Την αιτιολόγηση του γεγονότος που επιβάλει την κατ’ εξαίρεση έγκριση διάθεσης 

στην αγορά του σκευάσµατος RMH-30 για χρήση του στην καλλιέργεια του 

σκόρδου.  
5. Τη γνωµοδότηση για το 16

ο  
θέµα της  2

ης
/10-6-2010  Συνεδρίασης του  

Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ. 
6. Τις διατάξεις του Π.∆. 187/7.10.2009 (ΦΕΚ 214/Α΄/7-10-09) «∆ιορισµός 

Υπουργών και Υφυπουργών». 

7. 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» 

8. Την  από 14-4-2010 αίτηση της Ε.Α.Σ. Ορεστιάδας. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

 Σε εφαρµογή του άρθρο 8 παρ. 4 του Π.∆. 115/97 χορηγούµε στην Ε.Α.Σ. 

Ορεστιάδας, κατ’ εξαίρεση έγκριση διάθεσης στην αγορά  για 120 ηµέρες του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος (φυτορυθµιστική ουσία) RMH-30  , της εταιρείας 

Crompton Chemical SRL Ιταλίας µε υπεύθυνο επικοινωνίας τον κ Κ. Σ. 

Παπαδόπουλο , ως ακολούθως: 

 

 

 

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

 

1.1 Αριθµός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ) 

1.1.α Ηµεροµηνία χορήγησης 

1.1.β Ηµεροµηνία λήξης 

8071 

26-7-2010 

26-11-2010 

 

 

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εµπορικό όνοµα RMH-30 

1.2.β Μορφή:  Πυκνό ∆ιάλυµα (SL) 

 

1.3 ∆ραστική ουσία  

α) Κοινή ονοµασία της δραστικής ουσίας 

κατά ISO 

Maleic-Hydrazide  

( οµάδα πυριδαζινών) 

 

 

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής 

δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική 

ουσία: 

94% min  

 

γ) Παρασκευαστής της δ.ο.: Chemtura Italy srl  Iταλία  

 

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Chemtura Italy  SRL Iταλία  

 

(η ∆/νση του εργοστασίου είναι 

εµπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται 

στο Παράρτηµα Ι της παρούσας). 

 

 

 

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της  

δραστικής ουσίας: 

 Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής 

ουσίας Maleic-Hydrazide προσδιορίζονται 

στο Annex C της Μονογραφίας και 

παραµένουν στα αρχεία της Αρµόδιας 

Αρχής. 
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1.4 Πληροφορίες για το σκεύασµα  

   

α) Κάτοχος της έγκρισης: Chemtura Italy srl   

Via Pico Della Mirandola, 8  

Locita Scalo  

04013 Latina ΙΤΑΛΙΑ 

 

  

 

   

β) Υπεύθυνος για την τελική 

συσκευασία και σήµανση 

(εφόσον είναι διαφορετικός από 

τον κάτοχο της έγκρισης): 

Κ. Σ. Παπαδόπουλος 

∆. Γούναρη 4 

54621 Θεσσαλονίκη 

 

 

 

γ)Παρασκευαστής σκευάσµατος: Chemtura Italy srl  Iταλία  

 

 

   

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του 

σκευάσµατος: 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 

επιχείρησης: 

Chemtura Italy srl  Iταλία  

 (η ∆/νση των εργοστασίων είναι 

εµπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται 

στο Παράρτηµα Ι της παρούσας). 

 

 

   

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του 

σκευάσµατος: 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της  

επιχείρησης: 

 

ALAPIS CROPSCIENCE ABEE 

 

 Ύπατο |Θηβών 

 

 

στ) Εγγυηµένη σύνθεση του 

 σκευάσµατος: 

Maleic-Hydrazide (υπό µορφή  άλατος 

καλίου): 25% β/ο 

Βοηθητικές ουσίες: 83,6% β/β 
 

Η πλήρης εγγυηµένη σύνθεση του 

σκευάσµατος προσδιορίζεται στο Τµήµα 

στην αίτηση µε ηµεροµηνία 9-5-2008 

(Αρ. Πρ. ΥΑΑκΤ 118861),και παραµένει 

στα αρχεία της Αρµόδιας Αρχής  
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2 
Συσκευασίες: 

2.2 Συσκευασίες: (Σύνολο συσκευασιών: 2) 

 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

2. Φιάλη  1 Λίτρο, 5 Λίτρα HDPE 

 

3  Προορίζεται µόνο για επαγγελµατίες χρήστες. 

 

Οδηγίες 

χρήσης: 

 
Τρόπος εφαρµογής: Εφαρµόζεται µε ψεκασµό καλύψεως 

φυλλώµατος. 

 

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:  

Γεµίζουµε το δοχείο του ψεκαστικού µηχανήµατος µέχρι τη 

µέση µε νερό. ∆ιαλύουµε το φάρµακο σε µικρή ποσότητα 

νερού και το ρίχνουµε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. 

Προσθέτουµε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.. 

 

  Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: 

Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση µε κατάλληλο µηχανισµό ή 

γίνεται τριπλό ξέπλυµα (τα νερά του ξεπλύµατος τα ρίχνουµε 

στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν 

προηγουµένως µε τρύπηµα, για τη διασφάλιση της µη 

περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σηµεία συλλογής για 

ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 

 

 

  

 

4  Κατηγορία και τρόπος δράσης: Ρυθµιστής  ανάπτυξης  που παρεµποδίζει την 

βλάστηση των αποθηκευµένων σκόρδων 
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5  5.1 Φάσµα δράσης 

∆όσεις εφαρµογής Πεδίο 

Εφαρµογ

ής 

Στόχος 

Kg 

σκευάσµατος / 

στρέµµα 

Όγκος ψεκ. 

υγρού λίτρα/ 

στρέµµα 

Τρόπος και 

χρόνος 

εφαρµογής 

Μέγιστο

ς 

αριθµός 

εφαρµογ

ών/ 

καλλιεργ

ητική 

περίοδο 

 

Σκόρδα 

Παρεµποδίζει 

την  βλάστηση 

των σκόρδων 

κατά την 

αποθήκευση   

1,25 40-60 Ψεκασµός 

φυλλώµατος 

πριν το 

µαρασµό 

(συνήθως 10-

14 ηµέρες 

πριν τη 

συγκοµιδή ) 

όταν οι 

κορυφές 

είναι ακόµα 

πράσινες 

1 
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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 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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8  

 

 

 

 

 

Στοιχεία 

φυτοτοξικότητας, 

ευαισθησίας 

ποικιλιών και κάθε 

άλλης 

παρενέργειας στα 

φυτά ή τα προϊόντα 

τους. 

Το σκεύασµα δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριµένες  

χρήσεις όταν εφαρµόζεται σύµφωνα µε τις οδηγίες  

χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα. 

. 

 

9  Σήµανση 

σκευάσµατος: 

 

 

10  Φράσεις R  

 

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

S13 Φυλάσσεται µακριά από τρόφιµα ποτά και ζωοτροφές. 

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

καπνίζετε. 

S36/37 Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία  

 

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και 

το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.» 
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Πρώτες βοήθειες 

- Αντίδοτο 
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙ∆ΟΤΟ: 

Γενικές πληροφορίες:  Μη δίνετε υγρά και µη  

προκαλέσετε εµετό εάν ο παθών έχει σπασµούς ή  

είναι αναίσθητος. 

Σε περίπτωση κατάποσης:  Μη προκαλέσετε εµετό.   

Καλέστε αµέσως γιατρό και δείξτε του την ετικέτα. Η  

απόφαση για το εάν προκληθεί ή όχι εµετός θα ληφθεί  

από το γιατρό. 

Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια:  Ξεπλύντε αµέσως  

µε άφθονο νερό.  Ζητείστε ιατρική συµβουλή. 

Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα:  Πλύντε αµέσως  

µε άφθονο νερό και σαπούνι Αποµακρύνεται αµέσως  τα 

εµποτισµένα µε το ψεκαστικό υγρό ρούχα 

Σε περίπτωση εισπνοής:  Μετακινείστε τον ασθενή σε  

καθαρό αέρα.  Συµβουλευτείτε γιατρό. 

Αντίδοτο:  ∆εν έχει καθοριστεί.  Ακολουθείστε  

συµπτωµατική θεραπεία. 

 

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:(210)7793 777  
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13 
Προστασία των καταναλωτών 

 

 

 

13.1 Μέγιστα Όρια  

Υπολειµµάτων 

(MRLs) 

Προϊόντα 

 

MRLs  

mg/kg) 

Maleic-hyrazide Έχουν καθοριστεί  προσωρινά Ευρωπαϊκά MRLs στο 

Παράρτηµα ΙΙΙ του Κανονισµού 396/2005 (όπως αυτός 

διαµορφώθηκε µε το κανονισµό 149/2008) 

   

 

13.2 Τελευταία επέµβαση 

πριν τη συγκοµιδή ή 

πριν τη διάθεση στην 

αγορά όταν πρόκειται 

για µετασυλλεκτικές 

χρήσεις 

Καλλιέργειες PHI(ηµέρες) 

 Σκόρδα  10 

 

14  

 

 

 

 

Συνθήκες 

αποθήκευσης, 

χρονική 

σταθερότητα του 

σκευάσµατος 

Το σκεύασµα παραµένει σταθερό για δύο (2) χρόνια 

τουλάχιστον, όταν αποθηκεύεται στην αρχική 

σφραγισµένη συσκευασία του, σε µέρος δροσερό και καλά 

αεριζόµενο. 

 

 

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. 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 την συγκεκριµένη συσκευασία διατεθεί 

στην αγορά. 

 

 

 

  

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

 

Μ. ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 


