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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Αθήνα,   
28 - 12 - 2011 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 103846 

& ΤΡΟΦΙΜΩΝ   

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ    

 

Ταχ . ∆/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς:  Dow AgroSciences Export SAS,  

Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ   Marco Polo, Batiment B,  

TELEFAX: 210 92 12 090   Zac du Font De l’ Orme 1, 790 

Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου   , avenue du Docteur Donat 

    06254 Mougins Cedex-Γαλλία  

Τηλέφωνο: 210 92 87 161   ∆ια µέσου της κας  

e-mail: syg036@minagric.gr   Φανής Τσαλή 

    Θορικό , Τ.Θ. 47 

    19500 Λαύριο 

    (µε απόδειξη) 

 

  Κοιν.: 1. Γραφείο Υπουργού 

    κου. Κ. Σκανδαλίδη 

   2. Γραφείο  Υφυπουργού 

    κ. Ι. ∆ριβελέγκα 

   3. Περιφερειακές Ενότητες 

ΘΕΜΑ:   ∆ /νσεις Αγροτικής Οικονοµίας  

   και Κτηνιατρικής (µε e-mail) 

   Έδρες τους 

  4. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό 

   Ινστιτούτο 

   Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά 

  5. 
Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. 

 

Χορήγηση οριστικής   έγκρισης 

διάθεσης στην αγορά στο 

φυτοπροστατευτικό προϊόν 

(ζιζανιοκτόνο) STARANE GOLD 
” 

  

  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 
 



2          Α∆Α: ΒΟΝΤΒ-Θ7Η 

 

 

\\Syg150bdc-2\ASYGEF\ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ 115\STARANE GOLD 57260\ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ\ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ STARANE GOLD.doc 

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. 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. 

3.  Τον Κανονισµός (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  

4. 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 

5. 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 

6. Την έγκριση του από την Γαλλία και την αξιολόγηση της Ολλανδίας 

7. Τη µε αριθ. 454/2011 ατοµική γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους µε θέµα 

“αρµόδιες αρχές εφαρµογής του Κανονισµού 1107/2009 σχετικά µε τη διάθεση 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά”, η οποία έγινε αποδεκτή από τον ΥΠΑΑΤ 

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

9. Τη µε αριθ. 196018/25.11.2011 (B΄ 2741) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για “ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Ιωάννη ∆ριβελέγκα και Αστέριο  Ροντούλη». 

10. Την από 4-10-2010 αίτηση της ενδιαφερόµενης εταιρείας 



3          Α∆Α: ΒΟΝΤΒ-Θ7Η 

 

 

\\Syg150bdc-2\ASYGEF\ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ 115\STARANE GOLD 57260\ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ\ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ STARANE GOLD.doc 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

 

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

Κανονισµού 1107/2009  στο φυτοπροστατευτικό προϊόν STARANE GOLD της εταιρείας 

Dow AgroSciences Export SAS Γαλλίας, µε υπεύθυνο επικοινωνίας στη χώρα µας την κ. 

Φανή Τσαλή Θορικό , Τ.Θ. 47, 19500 Λάυριο, 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: 

7965 

28-12-2011 

31-12-2015 

 

 

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εµπορικό όνοµα STARANE GOLD  

1.2.β Μορφή  ΓΑΛΑΚΤΩ∆ΕΣ ΑΙΩΡΗΜΑ (SE) 

  

1.3 ∆ραστική ουσίες 

α) Κοινή ονοµασία των δραστικών ουσιών κατά 

ISO 

 Florasulam 

  (οµάδα 

τριαζολοπυριµιδινών-

σουλφανιδίων) 

 

 Fluroxypyr 

  (οµάδα πυριδινών)   + 

   

 

 

  

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 

ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 

FLORASULAMMin    97% 

FLUROXYPΥR  Min 95%  

 

 

γ) Παρασκευαστής της δ.ο.     

florasulam   : 

Dow AgroSciences Export SAS Γαλλίας  

 

 

  

γ) Παρασκευαστής της 

     δ.ο. fluroxypur  : 

Dow AgroSciences Export SAS Γαλλίας  

 

 

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο 

florasulam  

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 

επιχείρησης: 

The Dow Chemical Company USA 

 

(η ∆/νση του εργοστασίου είναι εµπιστευτική 

πληροφορία και βρίσκονται στο Παράρτηµα Ι 

της παρούσας) 
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δ) Εργοστάσιο παρασκευής της 

δ.ο. fluroxypur meptyl 

 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 

επιχείρησης: 

Dow AgroSciences SA,Γαλλίας   
 

(η ∆/νση του εργοστασίου είναι εµπιστευτική 

πληροφορία και βρίσκονται στο Παράρτηµα Ι 

της παρούσας) 

 

 

 

    

ε)  Τεχνικές προδιαγραφές της  

δραστικής ουσίας: 

 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των δραστικών 

ουσιών Florasulam και Fluroxypyr 

προσδιορίζονται στο  Τµήµα J της αίτησης 

µε ηµεροµηνία 4-8-2010  (αρ. πρωτ.ΥΑΑκΤ 

187749) και παραµένουν στα αρχεία της 

Αρµόδιας Αρχής 

 

 

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασµα  

    

α) Κάτοχος της έγκρισης Dow AgroSciences Export SAS,  

Marco Polo, Batiment B,  

Zac du Font De l’ Orme 1, 790, avenue du 

Docteur Donat,  

06254 Mougins Cedex-Γαλλία  

ΕΠΑΦΗ  Φανή Τσαλή  

Τηλ.: 00302292062220 

Fax: 00302292062220 

E-mail:FTSALI@DOW.COM 

 

 

   

β) Υπεύθυνος για την τελική 

συσκευασία και σήµανση (εφόσον είναι 

διαφορετικός από τον κάτοχο της 

έγκρισης) 

K&Ν ΕΥΘΥΜΙΑ∆Η ΑΒΕΕ  

BI.ΠΕ.Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝ∆ΟΣ -Τ.Κ. 

57022 

ΑΜΕ: 36299/62/Β/96/180 

Τηλ.: 2310568771 

Fax: 2310798423 

E-mail: 

L.PAPARISTOTELOUS@REDESTOS.GR 

 

 

   

γ) Παρασκευαστής σκευάσµατος:  Dow AgroSciences Export SAS Γαλλίας  
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δ) Εργοστάσιο παρασκευής του 

σκευάσµατος 

 

Dow AgroSciences SAS,, 

ΓΑΛΛΙΑ 

(η ∆/νση του εργοστασίου είναι εµπιστευτική 

πληροφορία και βρίσκονται στο Παράρτηµα Ι 

της παρούσας) 

 

 

 

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του 

σκευάσµατος 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των 

επιχειρήσεων: 

1.  Dow AgroSciences SAS ΓΑΛΛΙΑ 

 

2.   K&Ν ΕΥΘΥΜΙΑ∆Η ΑΒΕΕ  

BI.ΠΕ.Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝ∆ΟΣ  

Τ.Κ. 57022 

ΑΜΕ 113/1989 

Τηλ.: 2310568771 

Fax: 2310798423 

E-mail: L.Paparistotelous@redestos.gr 

 

 

  

 

στ) Εγγυηµένη σύνθεση του 

σκευάσµατος: 

Fluroxypyr 10%  β/ο (υπό µορφή    

Fluroxypyr  meptyl 14,4 β/ο)   

florasulam 0,1% β/ο  

Βοηθητικές ουσίες   83,65  % β/β. 

H πλήρης εγγυηµένη σύνθεση προδιορίζεται 

στο τµήµα Τµήµα J της αίτησης µε 

ηµεροµηνία 4-8-2010  (αρ. πρωτ.ΥΑΑκΤ 

187749) και παραµένει στα αρχεία της 

Αρµόδιας Αρχής 
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2 Συσκευασία(ες) 
 

 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

 Φιάλες / µπετόνια /   500 κ.εκ . ,  1 λίτρο,  1.5 

λίτρα,  2  λίτρα,  2.5 λίτρα,  

3 λίτρα ,  4 λίτρα ,  5 λίτρα,  

6 λίτρα,    

HDPE  
(πολυαιθυλένιο υψηλής 

πυκνότητας )  

 PET  

  
 

3  Οδηγίες 

χρήσης: 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : Ψεκασµός µεταφυτρωτικά µε 20-40 λίτρα 

νερό / στρέµµα 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ 

- Γεµίστε το το δοχείο του ψεκαστικού µηχανήµατος µε νερό µέχρι 

την µέση και προσθέστε αναδεύοντας τη συνιστώµενη δόση του 

σκευάσµατος  

- Συµπληρώστε µε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση . 

- Κατά τη διάρκεια της εφαρµογής αναδεύετε συνεχώς  

- Ξεπλύνετε το δοχείο συσκευασίας µε νερό τουλάχιστον 3 φορές, 

ρίχνοντας τα αποπλύµατα στο ψεκαστικό διάλυµα  

 

Καθαρισµός ψεκαστήρα: 

- Ξεπλύνετε 3 φορές τα κενά υλικά συσκευασίας. Ρίξτε τα νερά στο 

ψεκαστικό πριν τον ψεκασµό 

- Αµέσως µετά την εφαρµογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. 

- Ξεπλύντε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα µέρη του ψεκαστικού µε 

καθαρό νερό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείµµατα. 

- Αφαιρέστε και καθαρίστε χωριστά µε καθαρό νερό τα µπέκ και τα 

φίλτρα. 

- Το ψεκαστικό να µην στραγγίζεται ή ξεπλένεται σε έδαφος που 

καλλιεργείται ή πρόκειται να  καλλιεργηθεί 

 

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

και της συσκευασίας: 
Οι φιάλες/µπετόνια  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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4  

 

Κατηγορία και 

τρόπος 

δράσης: 

Το STARANE GOLD  είναι   µίγµα των δραστικών ουσιών florasulam και 

fluroxypyr για  µεταφυτρωτική εφαρµογή για την καταπολέµηση των   

πλατυφυλλων ζιζάνιων  στα σιτηρά και στο  καλαµπόκι  

  

Το florasulam ανήκει στην οµάδα των τριαζολοπυριµιδινών-σουλφανιδίων. 

Αναστέλλει τη δράση του ενζύµου οξεικογαλακτική συνθετάση 

(acetolactate synthase – ALS).  

FLUROXYPYR απορροφάται από το φύλλωµα και τις ρίζες  προκαλώντας  

ανάσχεση της αύξησης των ζιζανίων   

 

  

5    

 

∆όσεις σκευάσµατος 

 

Πεδίο 

Εφαρµογής 

Στόχος 

Κ.εκ./ 

στρέµµα 

γρ/ 

100 

λίτρα 

ψεκ. 

Υγρού 

Όγκος 

ψεκ. 

υγρού 

λιτρα / 

στρ. 

Τρόπος και χρόνος 

εφαρµογής 

Μέγιστος 

αριθµός 

εφαρµο-

γών ανά 

καλλιεργη-

τική 

περίοδο 

Βρώµη  

(Χειµερινή 

Ανοιξιάτικη ) 

Σιτάρι 

( Χειµερινό 

Σκληρό –

Μαλακό) 

Σιτάρι 

(Ανοιξιάτικο 

Σκληρό –

Μαλακό) 

 

 

Κριθάρι  

(Χειµερινό 

Ανοιξιάτικο)  

 Σικαλη  

 (Χειµερινή 

Ανοιξιάτικη )  

Tριτικαλε 

 

πλατύφυλλα 

ζιζάνια  

   

 

180 

 

- 

 

20-40 

 

Εκλεκτικό 

µεταφυτρωτικό 

Ζιζανιοκτόνο  

εφαρµόζεται στα 

στάδια  

Σε ανοιξιάτικα σιτηρά 

BBCH 13 - BBCH 32 

 (στα 3 φύλλα έως  το 

2
ο
  γονάτιο να είναι  σε 

απόσταση 2 εκ. από το 

γονάτιο 1
ο
 γονάτιο) 

 

 Στα χειµερινά σιτηρα 

BBCH 13 - BBCH 45 

(στα 3 φύλλα έως   την 

πλήρη διόγκωση του  

φύλλου «σηµαίας»)  

     
  

  

1 
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  Καλαµπόκι  

120 - 20-40 Εκλεκτικό 

µεταφυτρωτικό 

Ζιζανιοκτόνο  

εφαρµόζεται στα 

στάδια  

BBCH 13 - BBCH 16 

(στα 3-6 φύλλα)  

 

1 

Καταπολε

µούµενα 

Ζιζάνια  

Πλατύφυλλα  καταπολεµούµενα ζιζάνια στα σιτηρά :  

Galium aparine (Κολητσίδα),  

Stellarla media (Στελλάρια), Convolvolus arvensis (Περικοκλάδα).  

Matricaria chamomilla (Χαµοµήλι ),Papaver sp (Παπαρούνα )  

 Capsella bursa-pastoris (καψέλλα)  

 Sinapis arvensis.(σινάπι),  Fumaria officinalis (καπνόχορτο)  

 Polygonum aviculare  (Πολυκόµπι), Sonchus oleracae  (ζωχός) 

 Veronica spp.  (βερόνικα),   Diplotaxis erucoides ,Capsella bursa-pastoris (Καψέλλα), 

Raphanus raphanìstrum (Ραπανίδα),  

Fallopìa convolvolus (Αναρριχώµενο πολύγονο), Rapistrum rugosum (Ράπιστρο), 

Myagrum perfoliatum   

  

Πλατύφυλλα  καταπολεµούµενα ζιζάνια στο καλαµπόκι   

Convolvolus arvensis (Περικοκλάδα), Galium aparine (Κολητσίδα),  

Abutilon theophrasti (αγριοβαµβακιά), Bidens tripartita . 

Amaranthus spp. (Βλήτα ), Chenopodium album (Λουβουδιά ) 

Datura stramonium(Τάτουλας ) 

Polygonum persicaria (Αγριοπιπεριά) 

Solanum nigrum (Αγριοτοµατιά  ) 

Xanthium sstumarium(Αγριοµελιτζάνα) 
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Ειδικές συνθήκες 

γεωργικές, 

φυτοϋγείας ή 

περιβαντολλογικές 

υπό τις οποίες το 

σκεύασµα µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί 

ή να αποκλειστεί 

Το προϊόν µπορεί να είναι φυτοτοξικό στις καλλιέργειες που δεν 

αναφέρονται στην ετικέτα. Ειδικότερα, το προϊόν µπορεί να βλάψει 

ευπαθείς καλλιέργειες όπως η άµπελος, οπωροφόρα δέντρα, 

καλλωπιστικά κλπ.. 

Συνεπώς, θα πρέπει να αποφύγετε το προϊόν έλθει σε επαφή µε 

τέτοιες καλλιέργειες, ακόµη και υπό τη µορφή ατµών που 

µεταφέρονται από τον άνεµο. 
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7. Χρονικό διάστηµα ασφαλείας  

 µεταξύ εφαρµογής και:  

 -σποράς ή φύτευσης της προσ- 

τατευόµενης καλλιέργειας 
 Σε περίπτωση ανάγκης επανασποράς της 

καλλιέργειας λόγω καταστροφής στα πρώτα 

στάδια ανάπτυξης επιτρέπεται η σπορά σιτηρών   

χωρίς να περιµένετε  οποιοδήποτε χρονικό 

διάστηµα 

 

 -σποράς ή φύτευσης των 

καλλιεργειών που ακολουθούν 
Σπορά µε άλλη καλλιέργεια επιτρέπεται την 

επόµενη καλλιεργητική περίοδο  

 

  

 - της πρόσβασης του ανθρώπου  - Απαγορεύεται η είσοδος των εργατών για 48 

ώρες µετά την εφαρµογή 

 

 ή των ζώων στην καλλιέργεια  - 

 στην οποία έχει εφαρµοστεί το   

 σκεύασµα    
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Στοιχεία 

φυτοτοξικότητας, 

ευαισθησίας 

ποικιλιών και κάθε 

άλλης παρενέργειας 

στα φυτά ή τα 

προϊόντα τους. 

Φυτοτοξικοτητα   

∆εν είναι φυτοτοξικό στα σιτηρά και στο καλαµπόκι, όταν 

χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις  δόσεις εφαρµογής όπως 

περιγράφονται στην ετικέτα του προϊόντος  

 

 

9  Σήµανση 

σκευάσµατος: 

XI-ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ  

Ν ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

 

 

 

10  Φράσεις R R 36/37/38  Ερεθίζει τα µάτια, το αναπνευστικό σύστηµα και το δέρµα 

R 43  Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή µε το δέρµα 

R67      Η εισπνοή ατµών µπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη .   

R51/53   Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να 

προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο 

περιβάλλον.. 
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11. Προφυλαξεις    

 S1/2 

S13 

S20/21 

S23  

S24 

S26 

 

S36/37 

SP1 

 

SPe3 

 

 

S60 

 

S61 

 

 

 

Φυλάξτε το κλειδωµένο και µακριά από παιδιά. 

Φυλάξτε το µακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές. 

Όταν το χρησιµοποιείτε µην τρώτε, µην πίνετε, ή καπνίζετε. 

Μην αναπνέετε το ψεκαστικό υγρό  

Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα 

Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια πλύνετέ τα αµέσως µε άφθονο 

νερό και ζητήστε ιατρική συµβουλή 

Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία και γάντια  

Μη µολύνετε αρδευτικό ή πόσιµο νερά µε το προϊόν ή τη 

συσκευασία του 

Για να προστατεύσετε τους υδρόβιους οργανισµούς να αφήσετε      

µια αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 µέτρων  

µέχρι τα επιφανειακά ύδατα   

Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους 

επικίνδυνα απόβλητα 

Αποφύγετε την διάθεσή του στο περιβάλλον. Συµβουλευτείτε τις 

ειδικές οδηγίες /το δελτίο δεδοµένων ασφαλείας 

 

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 

περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης στην ετικέτα 
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Πρώτες βοήθειες - 

Αντίδοτο 

  

  Σε περίπτωση κατάποσης ζητείστε αµέσως ιατρική συµβουλή και δείξτε  

αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.  

 

Σε περίπτωση  κατάποσης να µην προκληθεί εµετός   

 

 Αντίδοτο: Συµπτωµατική θεραπεία. ∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο 

   Τηλέφωνο Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 210-77.93.777 

  

 

 

13 Προστασία των καταναλωτών  

   

  

13.1 Μέγιστα Όρια  

Υπολειµµάτων 

(MRLs) 

Φυτικά προϊόντα Προσωρινά 

σε mg/kg  

FLUROXYPYR 

FLORASULAM 

Έχουν καθοριστεί προσωρινά Ευρωπαϊκά MRLs στο 

Παράρτηµα ΙΙΙ του Κανονισµού 396/2005. 
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13.2 Τελευταία επέµβαση 

πριν τη συγκοµιδή ή πριν τη 

διάθεση στην αγορά όταν 

πρόκειται για 

µετασυλλεκτικές χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα 

 

 

Ηµέρες 

 Καλαµπόκι  ∆εν εφαρµόζεται  

 Σιτηρα  ∆εν εφαρµόζεται  

 

14  Συνθήκες 

αποθήκευσης, 

χρονική 

σταθερότητα του 

σκευάσµατος 

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, 

σε καλά αεριζόµενους χώρους, σε κανονικές  

θερµοκρασίες. Στις συνθήκες αυτές το σκεύασµα 

διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια. 

 

 

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 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

 

 

Ι. ∆ΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ                  

 

     

 

 

  

  


