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                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Αθήνα,  
9 - 2 - 2017 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 4029/46847 π. ε. 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ    
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ    

  

 
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  Ύδρας 2 και Λ. Κηφισίας 
TELEFAX: 210 92 12 090  Τ.Κ. 15232 Χαλάνδρι-Αθήνα 
Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου   
Τηλέφωνο: 210 92 87 161  E-mail: 

Evangelos.Diamantis@dupont.com  
e-mail: chpanagopoulou@minagric.gr    
     
ΘΕΜΑ 
Α   Χορήγηση  οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 
(ζιζανιοκτόνο) SAFARI  50 WG (δ.ο. triflusulfuron). 

 
Β. Ανάκληση της με αριθμό 7535 άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό 
προϊόν (ζιζανιοκτόνο) SAFARI   50 WG 
  
 
  

 
AΠΟΦΑΣΗ  

Ο  
  ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚ ΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

 
      Έχοντας υπόψη 
1. 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 80.5 αυτού. 

2. Το νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική 
χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

3. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 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/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
1907/2006. 
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4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 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. 

5. 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. 

6. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 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 triflusulfuron. 

7. Την με αρ. 9200073 έγκριση του στη Γαλλία και τη σχετική αξιολόγηση.  
8. Την με αρ. πρωτ. 9379/119137/2.11.2015 (ΦΕΚ 2367Β’/4.11.2015) απόφαση, με θέμα 

"Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό 
Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και 
Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»  

9. Τις με αρ. πρωτ.6120/63453/31/5/2012 και  4029/46847/18/4/2016  αιτήσεις της εταιρείας ΝΤΥ 
ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
1Α Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 80.5 του 

Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν SAFARI 50 WG της εταιρείας ΝΤΥ 
ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. με τα ακόλουθα στοιχεία: 

 
1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

 

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

70201 
9/2/2017 

30/11/2019 

 

 
1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εμπορικό όνομα SAFARI ®  50 WG 

1.2.β Μορφή:  ΕΝΑΙΩΡΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟΙ  ΚΟΚΚΟΙ (WG) 
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1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία (ες) 

Δραστική ουσία 1  

Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών 
ουσίας/ών κατά ISO 

triflusulfuron 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής 
δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία  

triflusulfuron-methyl: min 96% 

Χημική ομάδα Σουλφουνουρία 

Παρασκευαστής DuPont International Operations Sàrl  
2, Chemin du Pavillon 
P.O. Box 50 
CH-1218 Le Grand-Saconnex 
Geneva, Switzerland 

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 
επιχείρησης : 
 
Dupont Agricultural Caribe Industries , Ltd 
Highway 686, Km 2.3 
PO Box 30000 
Manati Puerto Rico 
00674-3000, USA  

Τεχνικές προδιαγραφές της  
δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής 
ουσίας αυτές κατατέθηκαν με την με αριθμό 
πρωτ. 6120/63453/31/5/2012 αίτηση της 
ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι 
εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν 
στα αρχεία της ΣΕΑ στο Part C της έκθεσης 
αξιολόγησης της Γαλλίας. 

 
 
 
1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα  
 

 

   

α) Κάτοχος της άδειας: ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
Ύδρας 2 και Λ. Κηφισίας 
ΑΜE1: 
Τ.Κ. 15232 Χαλάνδρι-Αθήνα 
Τηλ.: 210 688 9700 
Fax: 210 688 9799 
E-mail: Evangelos.Diamantis@dupont.com 
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α) Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
Ύδρας 2 και Λ.Κηφισίας 
ΑΜE: 
Τ.Κ. 15232 Χαλάνδρι-Αθήνα 
Τηλ.: 210 688 9700 
Fax: 210 688 9799 
E-mail:Evangelos.Diamantis@dupont.com 

 

   

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση 
στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη 
χώρα) 

ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
Ύδρας 2 και Λ.Κηφισίας 
ΑΜE1: 
Τ.Κ. 15232 Χαλάνδρι-Αθήνα 
Τηλ.: 210 688 9700 
Fax: 210 688 9799 
E-mail: Evangelos.Diamantis@dupont.com 

 

   

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος: DuPont International Operations Sarl 
2, Chemin du Pavillon 
CH-1218 Le Grand Saconnex, Geneva 
Switzerland 

 

 

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του 
σκευάσματος 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 
επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): 
1.          DuPont Crop Protection 

EL Paso Plant  
US Highway 24, East 
El Paso, Illinois, 61738 
 

2.  DuPont de Nemours (France) S.A.S. 
Agricultural Products 
82, rue de Wittelsheim 
BP9 F-68701 Cernay CEDEX 
France 

 
 

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του 
σκευάσματος 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των 
επιχειρήσεων:  
1) DuPont de Nemours (France) S.A.S. 
Agricultural Products 
82, rue de Wittelsheim 
BP9 F-68701 Cernay CEDEX 
France 
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στ) Εγγυημένη σύνθεση του 
σκευάσματος: 

triflusulfuron-methyl: 50% β/β 
Βοηθητικές ουσίες: 47,9 % β/β 
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του 
σκευάσματος προσδιορίζεται στο Part C της 
έκθεσης αξιολόγησης της Γαλλίας και 
παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ στο 
Παράρτημα Ι 

 

 
2 Συσκευασία(ες) 

 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 Βάζο 15γραμ., 40γραμ., 60γραμ., 
80γραμ.,100γραμ., 120γραμ., 
150γραμ., 

Βάζο πολυαιθυλενίου (HDPE) μέσα σε 
χάρτινο κουτί ή  
Βάζο πολυαιθυλενίου υψηλής 
πυκνότητας (HDPE)  μέσα σε διαφανές 
πλαστικό κουτί (PET). 

2 Σακκούλα 40 γραμμάρια Σακκούλα από υδατοδιαλυτό φίλμ 
PVOH τύπου (ΤΟHCELLO) που 
περιέχεται μέσα σε φάκελλο από 
σύμμικτο υλικό PETP 
(Polyester)/Aluminium/LDPE (low 
density polyethylene).  

3 Σακκούλα 3x40 γραμμάρια Σακκούλα από υδατοδιαλυτό φίλμ 
PVOH τύπου (ΤΟHCELLO) που 
περιέχεται μέσα σε φάκελλο από 
σύμμικτο υλικό PETP 
(Polyester)/Aluminium/LDPE (low 
density polyethylene).. 
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3  Οδηγίες χρήσης: 
 

Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες  
 
Τρόπος εφαρμογής  
Καθολικός ψεκασμός φυλλώματος με πίεση μικρότερη από 2.5 atm (40 
psi) με τα συνήθη ψεκαστικά εδάφους και 20-50 λίτρα ψεκαστικού 
υγρού/στρέμμα, υπό συνεχή ανάδευση με μπέκ τύπου σκούπας.  
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:  
Η απαιτούμενη ποσότητα συνιστάται να διαλύεται σε βυτίο γεμάτο 
κατά το 1/2 νερό με συνεχή ανάδευση. Απογεμίζεται το βυτίο με νερό 
και προστίθεται το λάδι. Το διάλυμα πρέπει να ετοιμάζεται λίγο πριν 
την εφαρμογή. Σε περίπτωση ανάμειξής του με άλλα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα συνιστάται πρώτα να μπαίνει το Safari® 
στο βυτίο και μετά να προστίθεται τα άλλα σκευάσματα  
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: 
Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται έπο πίεση  ή γίνεται 3πλό 
ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και 
αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για την διασφάλιση 
της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για  
ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας 
Καθαρισμός ψεκαστήρα 
Αμέσως μετά τον ψεκασμό: είναι απαραίτητος ο σχολαστικός 
καθαρισμός του ψεκαστήρα ως εξής: · Αδειάστε το βυτίο τελείως και 
γεμίστε το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με καθαρό νερό. 
Αδειάστε το ξανά. · Μισογεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό, προσθέστε 1 
λίτρο οικιακή αμμωνία ή ειδικό καθαριστικό για κάθε 100 λίτρα νερό 
και απογεμίστε με καθαρό νερό. · Γεμίστε όλα τα μέρη του ψεκαστικού, 
αφήστε να κυκλοφορήσει το διάλυμα μέσω των σωληνώσεων για 
τουλάχιστον 15 λεπτά με συνεχή ανάδευση και αδειάστε τελείως. · Για 
να αφαιρεθούν όλα τα ίχνη του διαλύματος, ξεπλύντε σχολαστικά το 
βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με άφθονο καθαρό νερό. · 
Αφαιρέστε και καθαρίστε χωριστά  σε διάλυμα αμμωνίας ίδιας 
συγκέντρωσης τα μπεκ και τα φίλτρα. · Το ψεκαστικό να μην 
στραγγίζεται ή ξεπλένεται σε έδαφος που καλλιεργείται ή πρόκειται να 
καλλιεργηθεί. 

 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Συνδιάζεται με Betanal, Betanal expert, Nortron, Goltix 70 WG, Goltix 
90 WG, Venzar 80 WP 
Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης. 
Το Safari® να μπαίνει πρώτο στο βυτίο και μετά να προστίθενται τα 
άλλα σκευάσματα.  
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4  Κατηγορία και 
τρόπος δράσης: 

Το Safari® είναι εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο της ομάδας των 
σουλφονυλουριών για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων σε 
τεύτλα/κιχώρι. Εφαρμόζεται όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε νεαρό 
στάδιο ανάπτυξης (2-4 πραγματικά φύλλα). Η πρόσληψη της 
δραστικής ουσίας γίνεται κυρίως από το φύλλωμα και σε μικρό βαθμό 
από την ρίζα των ζιζανίων. 
Διεισδύει και μετακινείται στα φυτά γρήγορα και αναστέλλει, στα 
ευαίσθητα φυτά, τη δράση της οξικογαλακτικής συνθάσης (ALS) 
(ομάδα HRAC B), με αποτέλεσμα την άμεση ανακοπή της ανάπτυξής 
τους και την καταστολή κάθε ανταγωνισμού με την καλλιέργεια. Τα 
ανεπιθύμητα φυτά στη συνέχεια εξαφανίζονται σταδιακά.  

 

 
 

5  5.1 Φάσμα δράσης 

Πεδίο Εφαρμογής Στόχος 

Δόσεις σκευάσματος 
 

Τρόπος και χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγιστος 
αριθμός 

εφαρμογών 
ανά 

καλλιεργη-
τική περίοδο 

γρ/ 
στρέμμ

α 
 

γρ/ 100 
λίτρα 
ψεκ. 

Υγρού 

Όγκος ψεκ. 
υγρού 
λιτρα / 

στρέμμα 
Ζαχαρότευτλα , 
Kτηνοτροφικά 
τεύτλα,  
 Κοκκινογούλια (ή 
Παντζάρια) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πλατύφυλλα  
Ζιζάνια 

4– 6 
 
 
 

(max 12 
γρ/στρ 

ανά 
καλλιερ
γητική 
σεζόν) 

 20-50  Στο στάδιο από τις 
κοτυληδόνες  (1ο 
φύλλο ορατό) μέχρι το 
στάδιο του κλεισίματος 
των γραμμών (BBCH 10 
– 39) 
Μεσοδιάστημα 
εφαρμογών 7-14 
ημέρες 

3 
 
 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1. Το στάδιο ανάπτυξης των ζιζανίων κατά την εφαρμογή, έχει μεγάλη σημασία για την άριστη καταπολέμησή τους.  Η 
αποτελεσματικότερη καταπολέμηση των ευαίσθητων πλατύφυλλων ζιζανίων επιτυγχάνεται όταν οι εφαρμογές 
γίνονται τότε που τα περισσότερα ζιζάνια έχουν φυτρώσει και βρίσκονται σε μικρό στάδιο ζωηρής ανάπτυξης 
(κοτυληδόνες μέχρι 2 πραγματικά φύλλα).  
3. Για ταυτόχρονη αποτελεσματική καταπολέμηση και των μέτρια ευαίσθητων ή και των ανθεκτικών ζιζανίων, όταν 
υπάρχουν, συνιστάται το Safari®  στη δόση 6 γραμ./ στρέμμα μαζί με ορυκτέλαιο ή φυτικό λάδι  * (50 κ.εκ./στρέμμα) 
σε μίγμα με τα άλλα εγκεκριμένα σκευάσματα. 
4. Ικανοποιητική υγρασία πριν και αμέσως μετά την εφαρμογή προάγει την αποτελεσματικότητα του ζιζανιοκτόνου. 
Κάτω από πολύ ξηρικές συνθήκες εδάφους μπορεί να παρατηρηθεί μειωμένη αποτελεσματικότητα. 
5. Θερμός και υγρός καιρός μετά την εφαρμογή επιταχύνουν τη ζιζανιοκτόνο δράση, ενώ ψυχρός και ξηρός καιρός 
μπορεί να την επιβραδύνουν. Σε ψυχρό καιρό ή ξηρασία τα ζιζάνια μπορεί να είναι λιγότερο ευαίσθητα. 
6. Η επανάληψη του ψεκασμού δεν είναι απαραίτητη αν βρέξει 6 ώρες μετά τον ψεκασμό. Να αποφεύγεται η 
εφαρμογή του αν αναμένεται βροχή. 
7. Όταν το Safari® εφαρμόζεται στο στάδιο μετά τη βλάστηση των τεύτλων (80% της βλάστησης των φυτών) σε φυτά 
που έχει φυτευτεί σε ασβεστολιθικό έδαφος (κιμωλία), ίσως παρατηρηθεί μια μικρή επιβράδυνση της βλάστησης. Η 
επιβράδυνση αυτή είναι παροδική και δεν έχει καμία επίπτωση στην απόδοση 
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Καταπολεμούμενα ζιζάνια 
 
Εξαιρετικά ευαίσθητα 
ζιζάνια 

Ευαίσθητα ζιζάνια Μετρίως ευαίσθητα 
ζιζάνια 

Λίγο ευαίσθητα ή 
ανθεκτικά ζιζάνια 

Αμάραντος [Amaranthus] 
Ασπροκέφαλο 
Καψέλλα [Capsella bursa-
pastoris] 
Λάμιο [Lamium] 
Χαμομήλι [Matricaria] 
Σκαρολάχανο [Mercurialis 
annua] 
Στύφνος [Solanum nigrum] 
Αναγαλλίδα η αρουραία 
[Anagallis arvensis] 
Αγριοραπανίδα (Raphanus 
raphanistrum) 
Λαπάτσα (Persicaria 
lapathifolia) 
Αγριοπιπεριά (Persicaria 
maculosa) 
Αναβλάστηση φακελωτής 
Αναβλάστηση ηλίανθου 
Αναβλάστηση τριφυλλιού 
Αγριοσινάπι (Sinapis 
arvensis) 
Βερόνικα η περσική 
[Veronica persica] 

Αιθούζα [Aethusa cynapium] 
Κολλητσίδα [Galium 
aparine] 
Ζωχοί [Sonchus]  
Aγριομπαμπακιά (Abutilon 
theophrasti ) 
Τάτουλας (Datura 
stramonium ) 

Άγριος πανσές [Viola 
tricolor] 
Πολυκόμπι (Polygonum 
aviculare] 
Φουμαριά [Fumaria] 
Άγρια σίκαλη [Fallopia 
convolvulus] 
Κίρσιο (Cirsium spp.) , 
Αγριομελιτζάνα (Xanthium 
strumarium) 

Σπανάκι του βουνού 
[Atriplex hortensis] 
Γαϊδουράγκαθο 
Λουβουδιά [Chenopodium 
album] 
Παπαρούνα [Papaver 
rhoeas] 
Στελλάρια [Stellaria] 
Βερόνικα [Veronica 
hederifolia] 

Το πεδίο δράσης που αναφέρεται ανωτέρω, επιτυγχάνεται για νέα ζιζάνια στο στάδιο των 
κοτυληδόνων έως δύο φύλλων. μετά από δύο διαδοχικές εφαρμογές που απέχουν 6 έως 12 ημέρες, με 
3 γρ./στρ  Safari προσθέτοντας 50κ.εκ /στρ ορυκτέλαιο ή φυτικό λάδι (SUN OIL 7E, KEYNOIL EC, 
MOJANTE 96,8 EC , BELPROIL A, PROMANAL NEU, PROMANAL AGRO, SUPPORT 97,6 EC, NITROPOL 
97,6,  ECTAMPA 97,6 EC, NITROPOL-O, KEYNOIL, OVITEX, TREND 90) 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Διαχείριση ανθεκτικότητας,  Οδηγίες για χρήση σε IPM προγράμματα  
-Να αποφεύγεται η εφαρμογή με υψηλές θερμοκρασίες (άνω των 25° C) 
ή με θερμοκρασίες παγετού 
-Να αποφεύγεται η εφαρμογή όταν είναι πιθανόν να παρουσιαστεί 
παγετός κατά τις επόμενες ώρες μετά την εφαρμογή, 
-Εάν αναμένονται υψηλές θερμοκρασίες εντός της ημέρας, είναι σκόπιμο 
η εφαρμογή να πραγματοποιείται νωρίς το πρωί ή το βράδυ, έτσι ώστε 
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 ή να αποκλειστεί μετά την εφαρμογή να ακολουθεί μία περίοδος με μέτριες θερμοκρασίες 
(κάτω των 25°C), 
-Μην εφαρμόζετε σε καλλιέργεια που υφίσταται δυσμενείς συνθήκες 
όπως: επίθεση παρασίτων, ασφυξία, κακή φύτευση, τροφοπενία, όξινο 
pH. 
• To Safari® δεν είναι πτητικό. Ωστόσο, το Safari® πρέπει να 
εφαρμόζεται υπό ήρεμες καιρικές συνθήκες που να επιτρέπουν αποφυγή 
της διασποράς, ειδικά σε γειτονικές καλλιέργειες 
(συμπεριλαμβανομένων των καλλιεργειών αρακά, ηλίανθου και 
φασολιών, που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες).  .   
Διαχείριση ανθεκτικότητας 
Η επαναλαμβανόμενη χρήση στο ίδιο αγροτεμάχιο προϊόντων με τον ίδιο 

τρόπο δράσης μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη ανθεκτικών φυτών Για 

να αποφευχθεί ή να καθυστερήσει το φαινόμενο αυτό, συνιστάται:  

 η χρήση κατάλληλων τεχνικών καλλιέργειας (αποφυγή της 

μονοκαλλιέργειας, εφαρμογή οργώματος ή/και ψευδοσπορά), 

 η εναλλαγή ή ο συνδυασμός, στο πλαίσιο της συντήρησης του 

αγροτεμαχίου και της αμειψισποράς, ζιζανιοκτόνων με διαφορετικούς 

τρόπους δράσης και αποτελεσματικότητες για τα στοχευόμενα είδη,  

 η διενέργεια, σε περίπτωση αποτυχίας της θεραπείας, μιας εφαρμογής με 

ένα ζιζανιοκτόνο με διαφορετικό τρόπο δράσης, 

 η πρόληψη, στο μέτρο του δυνατού, της ανάπτυξης σπόρων στα μη 

ελεγχόμενα φυτά (μηχανική ή χειροκίνητη καταστροφή, εντοπισμένη 

επεξεργασία με ζιζανιοκτόνο). 

 

Η δραστική ουσία του Safari
®

, το triflusulfuron-methyl, ανήκει στην 

οικογένεια των σουλφονυλουριών (ομάδα HRAC B). 

  

 
7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας  

 μεταξύ εφαρμογής και:  

 - σποράς ή φύτευσης της προσ-  

 τατευόμενης καλλιέργειας Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία 
χρησιμοποιήθηκε το Safari®, μπορεί να ξανασπαρούν μόνο 
τεύτλα. Η σύσταση αυτή δεν λαμβάνει υπόψη τη χρήση 
άλλων ζιζανιοκτόνων. 
. 

 

 - σποράς ή φύτευσης των  

 καλλιεργειών που ακολουθούν Δεν συνιστάται η φύτευση καλλιεργειών με ανθοκομικά 
φυτά, διακοσμητικά φυτά, θάμνους, ή φυτώρια μέσα σε 
χρονικό διάστημα 12 μηνών από την εφαρμογή . Μη 
φυτεύετε φυλλώδη λαχανικά σε συνθήκες αμειψισποράς σε 
αγροτεμάχια που έχουν υποστεί θεραπεία μέσα σε χρονικό 
διάστημα 6 μηνών από την εφαρμογή με Safari®. 

 

 - της πρόσβασης του ανθρώπου   
 ή των ζώων στην καλλιέργεια   
 στην οποία έχει εφαρμοστεί το   

 σκεύασμα  6 ώρες  
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8  Στοιχεία 
φυτοτοξικότητας, 
ευαισθησίας 
ποικιλιών και κάθε 
άλλης 
παρενέργειας στα 
φυτά ή τα 
προϊόντα τους. 

Κάτω από ορισμένες συνθήκες μετά τον ψεκασμό μπορεί να 
εμφανιστούν παροδικά κιτρινίσματα, αποκλειστικά και μόνο στο 
φύλλωμα που υπήρχε κατά τον ψεκασμό. Αυτά τα συμπτώματα δεν 
έχουν επίδραση στην επόμενη ανάπτυξη της καλλιέργειας ούτε στις 
αποδόσεις ή τον ζαχαρικό τίτλο. 
Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις.  

 

 

 

 

 

 

9  Σήμανση 
σκευάσματος: 

      ΠΡΟΣΟΧΗ 

 

10  Φράσεις H H351: Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου. 
H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με 
μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία 
και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

 

11  Φράσεις S P405+P102 Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. 
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το 
προϊόν. 
P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. 
P202: Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις 
οδηγίες προφύλαξης. 
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα. 
SP1 – Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να 
μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. 
Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από 
τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους). 
SPe3 - Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα φυτά αφήνετε ζώνη 
προστασίας 5 μέτρων μεταξύ του αγρού που έχει υποστεί εφαρμογή 
με το σκεύασμα Safari® και παρακείμενων καλλιεργειών  
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12  Πρώτες βοήθειες - 
Αντίδοτο 

P308 + P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: 
Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. 
Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και 
δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Χορηγείστε 1-2 ποτήρια νερό. 
Προκαλέστε εμετό μόνον αν ο ασθενής έχει τις αισθήσεις του. Μη 
προκαλέσετε εμετό χωρίς ιατρική συμβουλή. Μην χορηγήσετε τίποτε 
από το στόμα σε αναίσθητο άτομο. 
Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. 
Χορηγείστε οξυγόνο ή κάντε τεχνητή αναπνοή αν είναι αναγκαίο. 
Συμβουλευτείτε γιατρό μετά από σοβαρή έκθεση. 
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο 
νερό και σαπούνι. 
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο 
νερό. 
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. εφαρμόστε συμπτωματική 

θεραπεία. 

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77 93777 

 

 
 
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 

 

 Ζαχαρότευτλα  
 Κτηνοτροφικά τεύτλα 
 Παντζάρια. 

BBCH 39 
Πλήρης ανάπτυξη της 
φυλλικής επιφάνειας. 
Τα φύλλα καλύπτουν 
το 90% του εδάφους.  

 

 
 

14  Συνθήκες 
αποθήκευσης, 
χρονική 
σταθερότητα του 
σκευάσματος 

Το προϊόν να φυλάσσεται πάντοτε στην αρχική του συσκευασία, 
κλεισμένη, μακριά από τρόφιμα και ποτά, συμπεριλαμβανομένων και 
των ζωοτροφών. Να αποθηκεύεται σε χώρο που προορίζεται ειδικά 
για την αποθήκευση προϊόντων φυτοπροστασίας, δροσερό, στεγνό, 
καλά αεριζόμενο και εφοδιασμένο με κλειδαριά, προστατευμένο από 
παγετό και θερμότητα. Η θερμοκρασία στο χώρο αποθήκευσης δεν 
πρέπει να ξεπερνά τους 40oC . Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται 
σταθερό για τουλάχιστον 2 (δύο) χρόνια. 
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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.  
 
 
16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών  
 Στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας 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.  

 
 
17  Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών 
Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της 
παρούσας απόφασης να προσκομίσει στην ΣΕΑ τα ακόλουθα:  

1. Aποτίμηση της υπολειμματικής τοξικότητας στην αναπαραγωγή αφίδων (Aphidius 
rhopalosiphi) για να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση κινδύνου στον αγρό για τα μη 
στοχευμένα αρθρόποδα για το σκεύασμα SAFARI σε μείγμα με το 
επιφανειοδραστικό TREND 90. 

2. Επιπλέον  πειραματικά δεδομένα για την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας του 
προϊόντος στα παντζάρια 

 
 
 
B Ανακαλούμε τη με αριθ. 7535 έγκριση κυκλοφορίας του φυτοπροστατευτικού  

προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) SAFARI   50 WG, η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. 
114613/18-12-2002 Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
Συγκεκριμένα :  

 
1. Επιτρέπεται από την υπογραφή της παρούσας η τιμολόγηση από τον κάτοχο της 

έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων  για τρεις 
μήνες  (έως τις 9-5-2017). 

2. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα πώλησης 
για έξι επιπλέον μήνες από την υπογραφή της παρούσας (έως τις 9-8-2017). 
 

3. Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες 
για ένα ακόμα έτος από την ημερομηνία της παραγράφου 2 ανωτέρω (έως τις 9-8-
2018). 

 
4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες μετά την 9-8-2018, θα πρέπει να 

επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη 
και δαπάνες αυτού. 

 
 
 
 

http://wwww.minagric.gr/greek/data/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΙΙΙ-ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ.doc
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Γ 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 

 
H Προϊστάμενη της Γενικής Διεύθυνσης 

 
 
        Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
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