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ΘΕΜΑ: ″ Τροποποίηση της µε αριθ. 7478 οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά του
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) SHINPHOSATE 36 SL ως προς τις φράσεις
S και το σηµείο 16 (Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης)″
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AΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1.

2.

3.
4.
1.
5.

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του Π.∆. 115 (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.
Τη µε αριθ. 117751/10-4-2007 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε
την οποία τροποποιήθηκε η µε αριθ. 7478 οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά του
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) SHINPHOSATE 36 SL.
Τη γνωµοδότηση του Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ για το 4ο θέµα της 4ης/30-3-2009 Συνεδρίασής του.
Το µε αριθ. 132392/16-9-2009 συµπληρωµατικό σηµείωµα του Χηµικού ελέγχου για το
φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) SHINPHOSATE 36 SL.
Τις διατάξεις του Π.∆. 187/7.10.2009 (ΦΕΚ 214/Α΄/7-10-09) «∆ιορισµός Υπουργών και
Υφυπουργών».
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».
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α

Τροποποιούµε τη µε αριθ. 7478 οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά του
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) SHINPHOSATE 36 SL που τροποποιήθηκε,
µετά από αξιολόγησή του σύµφωνα µε τις ενιαίες αρχές του Π.∆. 115/97, µε την αριθ.
117751/10-4-2007 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ως προς τις
φράσεις S και το σηµείο 16 (Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης) και η οποία
διαµορφώνεται ως εξής:

1

Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθµός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)
1.1.α Ηµεροµηνία χορήγησης
1.1.β Ηµεροµηνία λήξης

7478
3 – 7 - 1995
30 – 6 - 2012

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν
1.2.α Εµπορικό όνοµα
SHINPHOSATE
1.2.β Μορφή:
Πυκνό διάλυµα (SL)
1.3 ∆ραστική ουσία (ες)
α) Κοινή ονοµασία της δραστικής ουσιάς κατά Glyphosate (οµάδα φωσφονογλυκινών)
ISO

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής Glyphosate: 95 % (β/β) min
ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:
γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

Sinon Corporation, Ταϊβάν

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της Sinon Corporation, Ταϊβάν
δ.ο.
(η ∆/νση του εργοστασίου είναι εµπιστευτική πληροφορία
και βρίσκεται στο Παράρτηµα Ι της παρούσας).

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της
δραστικής ουσίας:

τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας Glyphosate
όπως προσδιορίζονται στο Τµήµα J της αίτησης µε
ηµεροµηνία 30-6-2005 (Αρ. Πρ. Υ.Α.Α Τ. 125263) και
παραµένουν στα αρχεία της Αρµόδιας Αρχής.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασµα
α) Κάτοχος της έγκρισης:
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
∆ιαµαντίδου 21,
Ψυχικό
Τ.Κ. 154 52
ΤΗΛ: 210 6773768
FAX: 210 6722310
E-mail: camargariti@in.gr
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β) Υπεύθυνος για την τελική Ο κάτοχος της έγκρισης.
συσκευασία και σήµανση (εφόσον
είναι διαφορετικός από τον κάτοχο
της έγκρισης):
γ) Παρασκευαστής σκευάσµατος:

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ, Αθήνα

γ) Εργοστάσιο παρασκευής του Sinon Corporation, Ταϊβάν
σκευάσµατος:
(η ∆/νση του εργοστασίου είναι εµπιστευτική
πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτηµα Ι της
παρούσας).
δ) Εργοστάσιο συσκευασίας του Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των
σκευάσµατος:
επιχειρήσεων:
1) Sinon Corporation, Ταϊβάν
(η ∆/νση του εργοστασίου είναι εµπιστευτική
πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτηµα Ι της
παρούσας).
2) Σ.Ε.Γ.Ε. ΑΒΕΕ
∆ιεύθυνση εργοστασίου:
Οινόφυτα - Βοιωτίας

στ) Εγγυηµένη σύνθεση του
σκευάσµατος:

Glyphosate οξύ: 36% β/ο
(υπό µορφή άλατος ισοπροπυλαµίνης: 48,6% β/ο)
βοηθητικές ουσίες: 56,1% β/β
Η πλήρης εγγυηµένη σύνθεση του σκευάσµατος
προσδιορίζεται στο Τµήµα J της αίτησης µε
ηµεροµηνία 30-6-2005 (Αρ. Πρ. Υ.Α.Α Τ. 125263)
και παραµένουν στα αρχεία της Αρµόδιας Αρχής.
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Συσκευασίες

2.2 Συσκευασίες: (Σύνολο συσκευασιών: 14)
Α/Α
1

Είδος
Φιάλες

2

∆οχεία

Μέγεθος
Υλικό
100 κ.εκ., 200 κ.εκ., 250 ΗDPE (πολυαιθυλένιο
κ.εκ., 500 κ.εκ. 750 κ.εκ., υψηλής πυκνότητας)
800 κ.εκ. και 1 λίτρου
2, 3, 5, 10, 15, 20 και 25 ΗDPE (πολυαιθυλένιο
λίτρων
υψηλής πυκνότητας)
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Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται µόνο για επαγγελµατίες χρήστες.
Τρόπος εφαρµογής:
Οµοιόµορφος ψεκασµός του φυλλώµατος των ζιζανίων µε 20-40
λίτρα νερό ανά στρέµµα και χωρίς να έλθουν σε επαφή τα
σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύµατος µε το φύλλωµα, τους
τρυφερούς βλαστούς ή τους καρπούς των καλλιεργειών προς
αποφυγήν τυχόν συσσώρευσης υπολειµµάτων στους καρπούς.
Για την οροβάγχη στον καπνό εφαρµόζεται µε 30-40 λίτρα νερό
ανά στρέµµα µε ψεκασµό καλύψεως της φυτείας.
Χρησιµοποιείτε µπεκ τύπου σκούπας και ψεκάστε µε πίεση
µικρότερη από 2 ατµόσφαιρες (30 PSI).
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:
Γεµίζoυµε τo δοχείο του ψεκαστικού µηχανήµατος µε νερό µέχρι
τη µέση και προσθέτουµε αναδεύοντας την συνιστώµενη δόση του
σκευάσµατος. Συµπληρώνουµε µε το υπόλοιπο νερό, αναδεύοντας
συνεχώς. Να µη χρησιµοποιείτε ακάθαρτο ή σκληρό νερό για τη
διάλυση του φαρµάκου.
Συνδιαστικότητα: -Καθαρισµός ψεκαστήρα:
Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα
τα εξαρτήµατα του ψεκαστικού µε νερό και απορρυπαντικό και στη
συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές µε καθαρό νερό.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και της
συσκευασίας:
Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση 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 σε σηµεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση
ενέργειας.
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Κατηγορία και
τρόπος δράσης:

Ζιζανιοκτόνο
∆ιασυστηµατικό, µη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέµηση
ετήσιων και πολυετών (αγρωστωδών, πλατύφυλλων ζιζανίων) και
υδροχαρών ζιζανίων, ξυλωδών φυτών, καθώς και για την
καταπολέµηση της οροβάγχης του καπνού.
Απορροφάται από τα φύλλα και τους τρυφερούς βλαστούς των
ζιζανίων και παρεµποδίζει το ένζυµο EPSPS αναστέλλοντας την
βιοσύνθεση των αρωµατικών αµινοξέων.
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5.1 Φάσµα δράσης

Πεδίο
Εφαρµογής

Εσπεριδοειδή:
- Πορτοκαλιά
- Μανταρινιά
-Λεµονιά
- Γκρέιπ-φρουτ
- Κιτριά
Ακρόδρυα:
-Αµυγδαλιά
Μηλοειδή:
- Μηλιά
- Αχλαδιά
Πυρηνόκαρπα:
-Βερυκοκιά
-Νεκταρινιά
-Ροδακινιά
-Κερασιά
Αµπέλια
(επιτραπέζια
και
οινοποιήσιµα)
Ελιές

Στόχος

κ.εκ.
σκ./στρ.

Όγκος ψεκ.
υγρού
λιτρα/στρ.

Ετήσια ζιζάνια (*)
(αγρωστώδη και
πλατύφυλλα)

150-200

20-40

-Μολόχα
(Malva sp)
-Τσουκνίδα
(Urtica sp)
-Πολυκόµπι
(Polygonum sp)
-Αντράκλα
(Portulaca oleracea)

400-600

20-40

Πολυετή ζιζάνια (**)

-Αγριάδα
(Cynodon dactylon)

750-1000

20-40

-Βέλιουρας
(Sorghum halepense)

500

20-40

-Φτέρη
(Pteridium aquilinum)

500

20-40

-Περικοκλάδα
(Convolvulus arvensis)

1000

20-40

600 (1η
εφαρµογή)

20-40

500 (2η
εφαρµογή)

20-40

150-200

20-40

Πολυετή ζιζάνια
(Sorghum halepense)

500

20-40

Οροβάγχη
(Orobanche ramosα)

α) 40
β) 60

30-40

-Κύπερη
(Cyperus sp)

Βαµβάκι (***)

Καπνός

∆όσεις σκευάσµατος

Ετήσια ζιζάνια (*)
(αγρωστώδη και
πλατύφυλλα)

Τρόπος και χρόνος
εφαρµογής

Μέγιστος
αριθµός
εφαρµογών/
καλλιεργητική περίοδο

Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται
στο στάδιο της ζωηρής τους
ανάπτυξης.

2

Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται
κοντά στην άνθηση, κατά
την άνθηση ή λίγο µετά από
αυτή.

1

α) 1η εφαρµογή κατά την
άνθηση
β) 2η εφαρµογή σε
περίπτωση αναβλάστησης

2 εφαρµογές
για την κύπερη

Κατευθυνόµενος ψεκασµός
µεταξύ των γραµµών πριν
την έναρξη της άνθησης.

1

1

Ψεκασµοί καλύψεως:
α) 40 ηµέρες µετά τη
µεταφύτευση
β) 60 ηµέρες µετά τη
µεταφύτευση

2
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Αγροί µετά τη
συγκοµιδή της
καλλιέργειας ή
πριν την
κατεργασία
του εδάφους
για σπορά

Ακαλλιέργητες
εκτάσεις

Κατά µήκος
αρδευτικών και
στραγγιστικών
καναλιών

Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται
στο στάδιο της ζωηρής τους
ανάπτυξης.

1

20-40

Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται
κοντά στην άνθηση, κατά
την άνθηση ή λίγο µετά από
αυτή.

1

150-200

20-40

Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται
στο στάδιο της ζωηρής τους
ανάπτυξης.

2

-Μολόχα
(Malva sp)
-Τσουκνίδα
(Urtica sp)
-Πολυκόµπι
(Polygonum sp)
-Αντράκλα
(Portulaca oleracea)

400-600

20-40

Πολυετή ζιζάνια (**)
(ως ανωτέρω)

500-1000
(ανάλογα µε
το είδος του
πολυετούς
ζιζανίου ως
ανωτέρω)

20-40

Όταν τα ζιζάνια βρίσκονται
κοντά στην άνθηση, κατά
την άνθηση ή λίγο µετά από
αυτή.

1

Ξυλώδεις θάµνοι,
βάτα (Rubus sp)

500-1000

20-40

Όταν βρίσκονται σε πλήρη
ανάπτυξη.

1

Υδροχαρή ζιζάνια

800-1000

20-40

Κοντά ή κατά την άνθηση
των ζιζανίων.

1

Ετήσια ζιζάνια (*)
(αγρωστώδη και
πλατύφυλλα)

150-200

20-40

-Μολόχα
(Malva sp)
-Τσουκνίδα
(Urtica sp)
-Πολυκόµπι
(Polygonum sp)
-Αντράκλα
(Portulaca oleracea)

400-600

20-40

Πολυετή ζιζάνια (**)
(ως ανωτέρω)

500-1000
(ανάλογα µε
το είδος του
πολυετούς
ζιζανίου ως
ανωτέρω)

Ετήσια ζιζάνια (*)
(αγρωστώδη και
πλατύφυλλα)
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(*) Για την καταπολέµηση των ετήσιων ζιζανίων απαιτούνται συνήθως µία µε δύο εφαρµογές
(χειµώνα-άνοιξη) ή/και (καλοκαίρι-φθινόπωρο) ανάλογα µε την εποχή εµφάνισης των ζιζανίων
και την καλλιέργεια ,όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης.
(**) Για την καταπολέµηση πολυετών ζιζανίων απαιτείται συνήθως µία εφαρµογή όταν τα
ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθηση κατά την άνθηση ή λίγο µετά από αυτή.
(***) Στο βαµβάκι ο ψεκασµός πρέπει να είναι κατευθυνόµενος µεταξύ των γραµµών πριν την
έναρξη της άνθησης της καλλιέργειας. Τα σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύµατος δεν πρέπει να
έρχονται σε επαφή µε τα στελέχη και το φύλλωµα των φυτών. Προτείνεται η χρήση
προστατευτικών καλυµµάτων (καλυπτρών) γύρω από τα µπέκ.
Παρατηρήσεις:
1. Στις δενδρώδεις καλλιέργειες και στα αµπέλια ο ψεκασµός των ζιζανίων πρέπει να είναι
κατευθυνόµενος αποφεύγοντας επαφή των σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύµατος µε
φύλλωµα, τρυφερούς βλαστούς, παραφυάδες και µη επουλωµένες πληγές κλαδέµατος. Ο
ψεκασµός επιτρέπεται µόνο σε εγκατεστηµένους οπωρώνες ή αµπελώνες από το τρίτο (3ο) έτος
από την φύτευσή τους και µετά, ανάλογα µε την ανάπτυξη των φυτών.
2. Για τα πλατύφυλλα ζιζάνια Malva spp (µολόχες), Urtica spp (τσουκνίδες), Polygonum
spp.(πολυκόµπι, λαπάτσα), Portulaca oleracea (αντράκλα), η δόση κυµαίνεται από 400-600 κυβ.
εκ./στρέµµα, ανάλογα µε το στάδιο ανάπτυξης τους.
3. Για την αγριάδα, η εφαρµογή να γίνεται όταν έχει ύψος 15 – 30 εκατοστά
4. Για την φτέρη η εφαρµογή να γίνεται µετά το ξεδίπλωµα της κορυφής
5. Να µην γίνεται ψεκασµός, αν αναµένεται βροχή σε 6 ώρες.
6. Να µην χρησιµοποιείται σε καλλιέργειες, που προορίζονται για σποροπαραγωγή.
7. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.
8. Να µην χρησιµοποιείται σε καλλιέργειες, που παράγουν υπόγειο βρώσιµο προϊόν πριν τη
συγκοµιδή τους.
9. Για τις επιτραπέζιες ελιές επιτρέπεται η συλλογή τους µόνο από το δένδρο.
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Ειδικές συνθήκες
γεωργικές,
φυτοϋγείας ή
περιβαντολλογικές
υπό τις οποίες το
σκεύασµα µπορεί
να χρησιµοποιηθεί
ή να αποκλειστεί

•

•

Να εφαρµόζονται εναλλακτικές µέθοδοι αντιµετώπισης
ζιζανίων (µηχανική µέθοδος, καλλιεργητικά µέτρα κλπ)
όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή
ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνα µε διαφορετικό τρόπο
δράσης) για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των
ζιζανίων στην δραστική ουσία glyphosate.
Σε αρδευτικά και στραγγιστικά κανάλια πρέπει να γίνεται
κατευθυνόµενος ψεκασµός των ζιζανίων στα πρανή και µε
τρόπο ώστε σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύµατος να
µην πάνε στο νερό.
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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

--Σε αγρούς µετά την συγκοµιδή και
πριν την κατεργασία του εδάφους
για σπορά να µεσολαβεί διάστηµα
τουλάχιστον επτά (7) ηµερών για
τα ετήσια ζιζάνια και δεκατέσσερις
(14) ηµερών για τα πολυετή ζιζάνια
πριν την κατεργασία του εδάφους.

Να µην επιτρέπεται η βόσκηση των
ψεκασµένων ζιζανίων ακόµα και
όταν αυτά ξεραθούν.

8

Στοιχεία
∆εν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρµόζεται σύµφωνα µε τα
φυτοτοξικότητας,
αναγραφόµενα στην ετικέτα του.
ευαισθησίας
ποικιλιών και κάθε
άλλης
παρενέργειας στα
φυτά ή τα προϊόντα
τους.

9

Σήµανση
σκευάσµατος:
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Φράσεις R

Xi - Ερεθιστικό
Ν - Επικίνδυνο για το περιβάλλον
R36 Ερεθίζει τα µάτια
R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή
µε το δέρµα.
R51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να
προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο
υδάτινο περιβάλλον.

9
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Φράσεις S

S1/2Φυλάσσεται κλειδωµένο και µακριά από παιδιά.
S13 Φυλάσσεται µακριά από τρόφιµα ποτά και ζωοτροφές.
S20/21 Όταν το χρησιµοποιείτε µην τρώτε, µην πίνετε ή
καπνίζετε.
S25 Αποφεύγετε την επαφή µε τα µάτια.
S26 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια πλύνετέ τα αµέσως
µε άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συµβουλή.
S36/37 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία και
γάντια.
“Φοράτε κατάλληλες µπότες”
“Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική
ενδυµασία και κατάλληλες µπότες εφόσον εισέλθουν στο
πεδίο εφαρµογής µετά τον ψεκασµό”
S61 Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον,
αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδοµένων
ασφαλείας.
SP1 ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η
ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ ΤΟΥ.
SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισµούς να
αφήσετε µιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 µέτρων από
τα επιφανειακά ύδατα.
SPe3 Για να προστατέψετε τα φυτά µη στόχους να αφήσετε
µιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 µέτρων από την µη
γεωργική γη.
«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και
το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»
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Πρώτες βοήθειες
- Αντίδοτο

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:
Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα: Αφαιρέστε τα λερωµένα
ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβληµένα µέρη του
σώµατος µε νερό και σαπούνι.
Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια: Ξεπλύνετε τα µάτια µε
καθαρό νερό για αρκετά λεπτά και καλέστε αµέσως γιατρό.
Σε περίπτωση κατάποσης: Χορηγείστε επανειληµµένα
ενεργό άνθρακα διαλυµένο σε µεγάλες ποσότητες νερού.
Μη χορηγήσετε τίποτα στον παθόντα εάν δεν έχει τις
αισθήσεις του. Μην προκαλέσετε εµετό.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα από το
χώρο της έκθεσης, διατηρείστε τον ζεστό και ξεκούραστο.
Απευθυνθείτε προληπτικά σε γιατρό.
Αντίδοτο: ∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρµόστε
συµπτωµατική θεραπεία.
Η χρήση ατροπίνης και οξίµης δεν ενδείκνυται.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777
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Προστασία των καταναλωτών

13.1 Μέγιστα Όρια
Υπολειµµάτων
(MRLs)
Glyphosate

MRLs
(mg/kg)
Έχουν οριστεί µε την ΚΥΑ 122108/2006 (ΦΕΚ
1638/Β/8-11-2006)

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

Καλλιέργειες

Μηλοειδή:
-Μηλιά
-Αχλαδιά
Εσπεριδοειδή:
-Πορτοκαλιά
-Μανταρινιά
-Λεµονιά
-Γκρέιπ Φρούτ
-Κιτριά
Ακρόδρυα:
-Αµυγδαλιά
Πυρηνόκαρπα:
-Βερυκοκιά
-Νεκταρινιά
-Ροδακινιά
-Κερασιά
Ελιές (επιτραπέζιες,
ελαιοποιήσιµες)
Αµπέλια
(επιτραπέζια και
οινοποιήσιµα)
Βαµβάκι
Καπνός
Ακαλλιέργητες
εκτάσεις

14

Συνθήκες
αποθήκευσης,
χρονική
σταθερότητα του
σκευάσµατος

PHI(ηµέρες)

7 ηµέρες

7 ηµέρες

7 ηµέρες
7 ηµέρες

7 ηµέρες
7 ηµέρες

7 ηµέρες
7 ηµέρες
-

Το σκεύασµα παραµένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον όταν
αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισµένη συσκευασία του σε χώρο
ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόµενο.
(Να µην αναγραφεί στην συσκευασία η ηµεροµηνία λήξης)
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Προστατευόµενα στοιχεία και µελέτες
Στο Παράρτηµα Ι (Annex I) του registration report καταγράφονται οι µελέτες στις
οποίες στηρίχθηκε η παρούσα έγκριση κυκλοφορίας. Οι µελέτες αυτές, πλην των
εµπιστευτικών, παραµένουν στα αρχεία της Αρµόδιας Αρχής στην διάθεση των
ενδιαφεροµένων.

16

Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση χορηγείται µε την προϋπόθεση ότι η ενδιαφερόµενη εταιρεία θα
προσκοµίσει στην Αρµόδια Αρχή τα εξής:
Α) Στοιχεία monitoring για τη ρύπανση υπόγειων και επιφανειακών υδάτων.
Επίσης 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.

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
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∆ – 7 (GAP)
ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Γεωργικό (ά) Φάρµακο (ά) (κοινή ονοµασία)

Glyphosate 36%

Σελίδες

EEC No (α)

:

Χώρα

Εµπορικό (ά) όνοµα (τα)

SHINPHOSATE 36 SL

Κύρια χρήση π.χ. εντοµοκτόνο, µυκητοκτόνο
1
2
3
4
Καλλιέργεια
Κράτος
Εµπορικό
(Α)
όνοµα του
Και/ή
Μέλος
(Θ)
ή
σκευάσµα-τος
Συνθήκες
ή
χρήσης
χώρα
(Κ)

5
Εχθρός, οµάδα
εχθρών ή
ασθενειών ή
ζιζανίων που
ελέγχονται

Ζιζανιοκτόνο
6
Σκεύασµα

Μορφή

(α)
Εσπεριδοειδή:
- Πορτοκαλιά
- Μανταρινιά
-Λεµονιά
- Γκρέιπ-φρουτ
- Κιτριά

ΕΛΛΑ∆Α

SHINPHOSA
TE 36 SL

(β)
Α

(γ)
Ετήσια Ζιζάνια

(δ-στ)
SL

Περιε
κ
σε
δ.ο.

(θ)
36%

7
Εφαρµογή

Μέθοδος/
τρόπος

(στ-η)
Ψεκασµός

Στάδιο
Ανάπτυξης
και εποχή

(ι)

8
∆οσολογία ανά επέµβση

Αριθµός
Εφαρµογ
ών

Ελάχ.
Μεγ.
(κ)
1-2

χρονικό
Χγρ δ.ο. /
µεσοδιάστη εκατόλιτρο
µα
ελάχ. µεγ.
µεταξύ των
εφαρµογών
(ελάχ.)
-

-

ΕΛΛΑ∆Α

SHINPHOSA
TE 36 SL

Α

Ετήσια Ζιζάνια

Χγρ. δ.ο.
/εκτάριο
ελάχ. µεγ.

200 - 400

0.54 – 0.72

1
SL

36%

Ψεκασµός

SHINPHOSA
TE 36 SL

Α

Ετήσια Ζιζάνια

1-2

1.8 – 3.6
-

-

200 - 400

1
SL

36%

Ψεκασµός

1-2

0.54 – 0.72

7

1.8 – 3.6
-

-

200 - 400

0.54 – 0.72

7

1.44 – 2.16

Malva sp,
Urtica sp,
Polygonum sp,
Portulaca
oleracea
Πολυετή ζιζάνια

(µ)

1.44 – 2.16

Πολυετή ζιζάνια
ΕΛΛΑ∆Α

(λ)
7

10
Παρατηρήσεις

1.44 – 2.16

Malva sp,
Urtica sp,
Polygonum sp,
Portulaca
oleracea

Μηλοειδή:
- Μηλιά
- Αχλαδιά

9
Τελευταία
Επέµβαση
πριν
τη
συγκοµιδή
(ηµέρες)

λίτρα ψεκαστ.
υγρού /
εκτάριο
ελαχ. µεγ.

Malva sp,
Urtica sp,
Polygonum sp,
Portulaca
oleracea
Πολυετή ζιζάνια

Ακρόδρυα:
- Αµυγδαλιά

: ΕΛΛΑ∆Α

1

1.8 – 3.6
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Πυρηνόκαρπα:
-Βερυκοκιά
-Νεκταρινιά
-Ροδακινιά
-Κερασιά

ΕΛΛΑ∆Α

SHINPHOSA
TE 36 SL

Α

Ετήσια Ζιζάνια

SL

36%

Ψεκασµός

-

200 - 400

ΕΛΛΑ∆Α

SHINPHOSA
TE 36 SL

Α

Ετήσια Ζιζάνια

1

SHINPHOSA
TE 36 SL

Α

Ετήσια Ζιζάνια

SL

36%

Ψεκασµός

1-2

-

-

200 – 400

1
SL

36%

Ψεκασµός

SHINPHOSA
TE 36 SL

Α

Ετήσια Ζιζάνια

7

1-2

1.8 – 3.6
-

-

200 - 400

0.54 – 0.72

7

1.44 – 2.16

Πολυετή ζιζάνια
ΕΛΛΑ∆Α

0.54 – 0.72
1.44 – 2.16

Malva sp,
Urtica sp,
Polygonum sp,
Portulaca
oleracea

Βαµβάκι

7

1.8 – 3.6

Malva sp,
Urtica sp,
Polygonum sp,
Portulaca
oleracea

ΕΛΛΑ∆Α

0.54 – 0.72
1.44 – 2.16

Πολυετή ζιζάνια
Ελιές

-

Malva sp,
Urtica sp,
Polygonum sp,
Portulaca
oleracea
Πολυετή ζιζάνια

Αµπέλια
(επιτραπέζια και
οινοποιήσιµα)

1-2

1
SL

36%

Ψεκασµός

1

1.8 – 3.6
-

-

200 - 400

Πολυετή ζιζάνια
(Sorghum
halepense)

0.54 – 0.72

7

1.8

Καπνός

ΕΛΛΑ∆Α

SHINPHOSA
TE 36 SL

Α

Οροβάγχη
(Orobanche
ramosα)

SL

36%

Ψεκασµός

2

-

-

300 - 400

α) 0.144
β) 0.216

7

Αγροί µετά την
συγκοµιδή της
καλλιέργειας ή
πριν την
κατεργασία του
εδάφους για
σπορά

ΕΛΛΑ∆Α

SHINPHOSA
TE 36 SL

Α

Ετήσια Ζιζάνια

SL

36%

Ψεκασµός

1

-

-

200-400

0.54 – 0.72

∆/Ο

Malva sp,
Urtica sp,
Polygonum sp,
Portulaca
oleracea

1.44 – 2.16

Πολυετή ζιζάνια

1.8 – 3.6
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Ακαλλιέργητες
εκτάσεις

Κατά µήκος
αρδευτικών και
στραγγιστικών
καναλιών
Παρατηρήσεις:

ΕΛΛΑ∆Α

SHINPHOSA
TE 36 SL

Α

Ετήσια Ζιζάνια

SL

36%

Ψεκασµός

1-2

-

-

200-400

SHINPHOSA
TE 36 SL

Α

∆/Ο

1.44 - 2.16

Malva sp,
Urtica sp,
Polygonum sp,
Portulaca
oleracea

ΕΛΛΑ∆Α

0.54 – 0.72

Πολυετή ζιζάνια

1

1.8 - 3.6

Ξυλώδεις θάµνοι
βάτα (Rubus sp)
Υδροχαρή
Ζιζάνια

1

1.8 - 3.6

SL

36%

Ψεκασµός

(α) Για τις καλλιέργειες, η ταξινόµηση της ΕΕ και του Codex (και τα δύο)
θα πρέπει να χρησιµοποιούνται. Οπου βρίσκει εφαρµογή, οι συνθήκες
χρήσης θα πρέπει να περιγράφονται (π.χ. καπνισµός των κατασκευών).
(β) Ανοιχτού αγρού (Α), εφαρµογές σε θερµοκήπια (Θ), ή σε κλειστούς χώρους (Κ).
(γ) πχ. Μασητικά και µυζητικά έντοµα, έντοµα εδάφους, έντοµα φυλλώµατος, ζιζάνια
(δ) πχ. Βρέξιµη σκόνη (WP), γαλακτοποιήσιµο συµπήκνωµα (EC)
(ε) GCPF Κώδικες – GIFAP Technical Monograph No 2, 1989.
(στ) όλες οι χρησιµοποιούµενες συντοµογραφίες θα πρέπει να εξηγούνται
(ζ) Μέθοδος πχ. Ψεκασµός υψηλού όγκου, σκονισµός.

1

-

-

200-400

2.88 – 3.6

∆/Ο

(η) Τρόπος. Πχ σ΄ όλη την επιφάνεια, από αέρος, στις γραµµές, ατοµικά φυτά
– ο τύπος του ψεκαστικού µηχανήµατος θα πρέπει να προσδιορίζεται
(θ) g/kg ή g/lt
(ι) Στάδιο ανάπτυξης κατά την τελευταία εφαρµογή (BBCH Monograph, Growth
Stages of Plants, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), περιλαµβάνοντας όπου
βρίσκει εφαρµογή, πληροφορίες σχετικά µε την εποχή κατά τον χρόνο εφαρµογής
(κ) Ο ελάχιστος και ο µέγιστος δυνατόν αριθµός εφαρµογών υπό πρακτικές συνθήκες
(λ) Ελάχιστο χρονικό µεσοδιάστηµα πριν τη συγκοµιδή
(µ) Οι παρατηρήσεις µπορεί να περιλαµβάνουν: οικονοµική σηµασία / περιορισµόυς
στη χρήση
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