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∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

     

     

     

     

ΘΕΜΑ:    

    

    

    

    

 

Χορήγηση οριστικής έγκρισης 

διάθεσης στην αγορά στο 

φυτοπροστατευτικό προϊόν 

(εντοµοκτόνο) SPRUZIT AF 

 

   

 

 

AΠΟΦΑΣΗ  

Ο  

ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

 
      Έχοντας υπόψη 

1. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου της 21
ης

 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 ειδικότερο το άρθρο 80 αυτού. 

2. Το νόµο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση 

αυτών και συναφείς διατάξεις 

3. Τη µε αριθ. 265/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) Απόφαση του Υπ. Οικονοµίας και 

Οικονοµικών περί «Ταξινόµησης, συσκευασίας και επισήµανσης των επικίνδυνων 

παρασκευασµάτων σε εναρµόνιση προς την Οδηγία 1999/45 (ΕΕ L 200 της 30.7.1999) του Ευ. 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, όπως ισχύει σήµερα. 
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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 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 το SANCO doc.357 /rev.3/ 2008. 

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 

7. Την έγκριση κυκλοφορίας της Γαλλίας. 

8. Το Π.∆. 110/11.11.2011 (Α΄ 243) «∆ιορισµός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

9. Τη µε αριθ. 280665/6-4-2009 (ΦΕΚ 970/B/22-5-2009) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων για “Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραµµατείς, Ειδικό Γραµµατέα, 

Προϊσταµένους Γενικής ∆ιεύθυνσης, Προϊσταµένους Τµήµατος της εξουσίας να υπογράφουν µε 

«Εντολή Υφυπουργού». 

10. Την από 03.05.2011 αίτηση της ενδιαφερόµενης εταιρείας και από 29.03.2012 συµπληρωµατικά 

στοιχεία της χώρας έγκρισης του προϊόντος  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

 

Α Χορηγούµε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύµφωνα µε το άρθρο 80, του 

Κανονισµού 1107/2009 στο φυτοπροστατευτικό προϊόν SPRUZIT AF της εταιρείας W. 

NEUDORFF GmbH KG, 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 

14397 

25-05-2012 

31-08-2019 

 

 

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εµπορικό όνοµα SPRUZIT AF 

1.2.β Μορφή Έτοιµόχρηστο υδατικό διάλυµα) (AL) 

 

1.3 ∆ραστικές ουσίες 

α) Κοινή ονοµασία των δραστικών ουσιών κατά 

ISO 

Pyrethrum extract 

Rape seed oil 

 

 

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής 

δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική 

ουσία: 

(A) 500 g/kg Pyrethrins min 

(B) 480 g/kg Pyrethrins min 

Rape seed oil 100% β/β 

 

 

γ) Παρασκευαστής της δ.ο.: Pyrethrins: 

Pyrethrum Board of Kenya 

Εκπροσωπείται από την: 

Kenya Pyrethrum Information Centre  
 

Rape seed oil: 
W. NEUDORFF GmbH KG Γερµανία 

 

 

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Pyrethrins: 

Pyrethrum Board of Kenya, Salzburg- Αυστρία 

 

Rape seed oil: 
Henry Lamotte GmbH, Bremen, Γερµανία 
(οι ∆/νσεις των εργοστασίων είναι εµπιστευτική πληροφορία 

και βρίσκονται στο Παράρτηµα Ι της παρούσας). 

 

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της  

δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των δραστικών ουσιών 

Pyrethins & Rape seed oil όπως προσδιορίζονται στο 

Review Report της SANCO/2627/08 – rev. 1, 08 Ιουλίου 

2008
 
& SANCO/2623/08 – rev. 1, 25 Ιουλίου 2008 – και 

έχουν κατατεθεί στην αρχική αίτηση (96137/03.05.2011). 
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1.4 Πληροφορίες για το σκεύασµα  

α) Κάτοχος της έγκρισης: W. NEUDORFF GmbH KG  

An der Muhle 3  

Τ.Κ : D-31860 Emmerthal - Γερµανία 

Mrs Andrea Brechelt  

Tηλ.: +49 5155/624-126 

Fax: +49 5155/624-7122 

E-mail: a.brechelt@neudorff.de 

 
 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

Τουτουτζιδάκης Αντώνιος & Σια Ε.Ε.  
Τσιτούρη 22, 152 31 - Χαλάνδρι 

Tηλ.: 210-6725174 

E-mail: aconsult@otenet.gr 

a.toutoutzidakis@yahoo.gr 

 

   

β) Υπεύθυνος για την τελική 

συσκευασία και σήµανση (εφόσον είναι 

διαφορετικός από τον κάτοχο της 

έγκρισης) 

ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ 
Κορίνθου 14, 144 51 Μεταµόρφωση 

Tel.: 210 2849190 

Contact person: κα Νταίζη Βαλινού 

valinou.daisy@fitotech.gr 

 

  

γ) Παρασκευαστής σκευάσµατος: W. NEUDORFF GmbH KG - Γερµανία 

 

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του 

σκευάσµατος 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: 

W. NEUDORFF GmbH KG - Γερµανία  

(η ∆/νση του εργοστασίου είναι εµπιστευτική 

πληροφορία και βρίσκονται στο Παράρτηµα Ι της 

παρούσας). 

  

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του 

σκευάσµατος 

W. NEUDORFF GmbH KG - Γερµανία  

(η ∆/νση του εργοστασίου είναι εµπιστευτική 

πληροφορία και βρίσκονται στο Παράρτηµα Ι της 

παρούσας). 

 

στ) Εγγυηµένη σύνθεση του 

σκευάσµατος: 

∆ραστικές ουσίες  Pyrethrins: 0,018  % β/ο 

Rape seed oil: 0,825 % β/ο 
Βοηθητικές ουσίες  99 % β/β 

 

Η πλήρης εγγυηµένη σύνθεση του σκευάσµατος  

προσδιορίζεται στην αίτηση της εταιρείας (αρ. πρ. 

ΥΑΑΤ: 96137/03.05.2011) και στην έκθεση 

αξιολόγησης της Γαλλίας {part C της έκθεσης 

αξιολόγησης (registration report)} και παραµένει στα 

αρχεία της αρµόδιας αρχής. 

2 Συσκευασία(ες) 

2.2 Συσκευασία(ες): 
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Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

 Μικρό ψεκαστηράκι χειρός 

µε σκανδάλη ψεκασµού 

100, 200, 250, 400, 500 κ.εκ. και 1 λίτρο HDPE  

 

3  Προορίζεται µόνο για ερασιτέχνες χρήστες. 

 Τρόπος και χρόνος εφαρµογής: 
Το εντοµοκτόνο-ακαρεοκτόνο SPRUZIT AF είναι ένα ετοιµόχρηστο 

σκεύασµα. Εφαρµόζεται -χωρίς διάλυση- µε οµοιόµορφο ψεκασµό 

φυλλώµατος σε όλη την επιφάνεια των φυτών, ακόµα και στην κάτω 

επιφάνεια των φύλλων. Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν τη χρήση. 

 

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:  -- 

 

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: 
Τα κενά συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουµένως µε τρύπηµα 

για τη διασφάλιση της µη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σηµεία 

συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 

 

Οδηγίες χρήσης: 

 

 

 

4  

 

Κατηγορία και 

τρόπος δράσης: 

Εντοµοκτόνο-ακαρεοκτόνο επαφής για ερασιτεχνική χρήση σε 

καλλωπιστικά και ανθοκοµικά φυτά σε κήπους.  

 

5  5.1 Φάσµα δράσης 

∆όσεις 

σκευάσµατος 

 
Πεδίο Εφαρµογής Στόχος 

κ.εκ./λίτρο νερού 

Τρόπος και χρόνος εφαρµογής 

Μέγιστος αριθµός 

εφαρµογών ανά 

έτος/µεσοδιάστηµα 

εφαρµογών 

ακάρεα, αφίδες, 

τζιτζικάκια 

Ψεκασµός φυλλώµατος µόλις 

εµφανιστούν τα πρώτα έντοµα ή 

τα πρώτα συµπτώµατα της 

προσβολής και επανάληψη µετά 

από 7 ηµέρες  

2/7 ηµέρες 

Καλλωπιστικά δέντρα 

και θάµνοι  

χρυσάνθεµα,  

γαρύφαλλα,  

ορτανσία,  

γλαδιόλες  

τριανταφυλλιές 

 

ψώρες, αλευρώδεις 

Ψεκάζεται µέχρι 

να γίνει καλή 

κάλυψη των 

φυτών. 

Ψεκασµός φυλλώµατος µόλις 

εµφανιστούν τα πρώτα έντοµα ή 

τα πρώτα συµπτώµατα της 

προσβολής και επανάληψη µετά 

από 3 ηµέρες 

3/3 ηµέρες 
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Ειδικές συνθήκες γεωργικές, 

φυτοϋγείας ή 

περιβαντολλογικές υπό τις 

οποίες το σκεύασµα µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί ή να 

αποκλειστεί 

Να εφαρµόζεται κατά προτίµηση νωρίς το πρωί ή το 

απόγευµα. Μην το εφαρµόζετε κάτω από υψηλές 

θερµοκρασίες και άµεση έκθεση στον ήλιο.  

Τα ψεκασµένα φυτά µπορεί να εµφανίσουν µία λιπαρή και 

λαδωµένη όψη µετά από την χρήση του προϊόντος 
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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 

Κρατείστε µακριά τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα έως το 

πλήρες στέγνωµα των ψεκασµένων φυτών. 

 

Μην χειρίζεστε τα ψεκασµένα φυτά πριν το πλήρες στέγνωµα 

αυτών. 
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Στοιχεία φυτοτοξικότητας, 

ευαισθησίας ποικιλιών και 

κάθε άλλης παρενέργειας 

στα φυτά ή τα προϊόντα 

τους. 

∆εν είναι φυτοτοξικό στα φύλλα των φυτών, στις 

συνιστώµενες χρήσεις και δόσεις για τις ελληνικές 

εδαφοκλιµατικές συνθήκες. Στις φτέρες και τη λαντάνα µπορεί 

να εµφανισθούν  µεµονωµένα συµπτώµατα φυτοτοξικότητας. 

Μη χρησιµοποιείται στην ποϊνσέτια. Μετά τον ψεκασµό, η 

άµεση έκθεση σε έντονη ηλιακή ακτινοβολία µπορεί να 

προκαλέσει ζηµιές στα φυτά. 

 

9  Σήµανση 

σκευάσµατος: 
---- 

 

10  Φράσεις R R10 – Εύφλεκτο 

 

11  Φράσεις S S1/2 Φυλάξτε το κλειδωµένο και µακριά από παιδιά 

S13 Μακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές. 

S20/21 Όταν το χρησιµοποιείτε µην τρώτε, µην πίνετε, µην καπνίζετε. 

S29 Μην αδειάζετε το περιεχόµενο στη αποχέτευση.  

S37 Φοράτε κατάλληλα γάντια  

Sp1 Μην ρυπαίνετε το νερό µε το προϊόν η τη συσκευασία του. 

Spe8 Επικίνδυνο για τις µέλισσες. Μην χρησιµοποιείτε το προϊόν στο 

στάδιο της ανθοφορίας ή όταν οι µέλισσες είναι σε φάση έντονης 

κινητικότητας.  

 

«Για την αποφυγή κινδύνων στον άνθρωπο και το περιβάλλον να 

συµµορφώνεστε µε τις οδηγίες χρήσεως.» 

 

 

12  Πρώτες βοήθειες - Γενικά: Αφαιρέστε αµέσως τα ρούχα που ήρθαν σε επαφή µε το 
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 Αντίδοτο ψεκαστικό υγρό και πλύνετε τα πριν τα ξαναφορέστε. Πλύνετε τα χέρια 

και τα ακάλυπτα µέρη του σώµατος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και 

µετά τον ψεκασµό 

S46 Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και 

δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.  

Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα: πλυθείτε καλά µε άφθονο νερό 

και σαπούνι.  

Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια: Ξεπλύνετε αµέσως τα µάτια µε 

άφθονο καθαρό νερό για αρκετά λεπτά και ζητήστε ιατρική συµβουλή. 

∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρµόστε συµπτωµατική θεραπεία. 

Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων:(210) 7793777 

 
 

13 Προστασία των καταναλωτών  

   

13.1 Μέγιστα Όρια  

Υπολειµµάτων (MRLS) 

Φυτικά προϊόντα Προσωρινά  

σε mg/kg  

 ∆εν εφαρµόζεται  

 

 

13.2 Τελευταία επέµβαση 

πριν τη συγκοµιδή ή πριν τη διάθεση 

στην αγορά όταν πρόκειται για 

µετασυλλεκτικές χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα Ηµέρες 

 Καλλωπιστικά Με εφαρµόσιµο 
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Συνθήκες 

αποθήκευσης, 

χρονική 

σταθερότητα του 

σκευάσµατος 

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή  συσκευασία σε µέρος 

δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόµενο, σε θερµοκρασία < 35 °C και 

> 0 °C , προστατευόµενο από φως και πηγές ανάφλεξης.    Στις 

συνθήκες αυτές παραµένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την 

αναγραφόµενη ηµεροµηνία παρασκευής 

 

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 65 του Κανονισµού 

1107/2009 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 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Γ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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