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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20.11.2019  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ   Αριθμ. πρωτ: 11153/266653  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ   
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150   Προς: Sharda Cropchem España S.L. 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  Edificio Atalayas Business Center, 
Πληροφορίες: Ο. Μελιτά  Carril Condomina nº 3, 12th Floor, 30006  
TELEFAX: 210 92 12 090  Murcia, Ισπανία 
Τηλέφωνο: 210 92 87 244  (διά του υπεύθυνου επικοινωνίας, 
e-mail: omelita@minagric.gr   Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.  
    Ξενίας 1, 115 27, Αθήνα  
    E-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr) 
 
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 70108 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) STUN 33 EC (pendimethalin 33% β/ο) ως προς το εμπορικό όνομα, την 
περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δ.ο., τον παρασκευαστή της δ.ο., το εργοστάσιο 
παρασκευής της δ.ο., τις τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο., τον κάτοχο της έγκρισης, τα στοιχεία 
του υπεύθυνου επικοινωνίας, τον παρασκευαστή σκευάσματος, τα εργοστάσια παρασκευής του 
σκευάσματος, την εγγυημένη σύνθεση, τις συσκευασίες, τις παρατηρήσεις του φάσματος 
δράσης και τις δηλώσεις προφύλαξης» 

 
 

AΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 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 45 αυτού. 

2. Το νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, 
ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις. 

3. Τη με αριθμό πρωτ. 14540/165381/24.02.2015 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 
70108 οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) STUN 33 EC (pendimethalin 33% 
β/ο), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τη με αριθ. 619/46787/8.3.19 (ΦΕΚ Β΄ 988/22-03-2019) κοινή Απόφαση του Υπουργού κ. Στ. Αραχωβίτη, 
του Υφυπουργού κ. Β. Κόκκαλη και της Υφυπουργού κ. Ολ. Τελιγιορίδου με θέμα “Μεταβίβαση του 
δικαιώματος υπογραφής “με εντολή Υπουργού”, “με εντολή Υφυπουργού” ή “με εντολή Υπουργού και 
Υφυπουργού”, κατά περίπτωση, στους: Γεν. Γραμματέα, Γεν. Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και 
Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γεν. Δ/νσης, Προϊσταμένους Δ/νσης και Προϊσταμένους 
Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων” (Β΄ 988), όπως διορθώθηκε με την αριθ. 
6 αναφορά «ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» (Β’ 1241)  και τροποποιήθηκε με την αριθ. 1679/153682/25-06-
2019 (Β΄ 2701) ΚΥΑ. 

5. Τις με αριθμό πρωτ. 12701/145294/23.12.2015, 6078/68576/14.06.2016, 10903/261335/15.10.2019 και 
11153/266653/18.10.2019 αιτήσεις και τα με αριθμό πρωτ. 12196/290881/12.11.2019 
συμπληρωματικά στοιχεία της ενδιαφερόμενης εταιρείας.  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Ι. Τροποποιούμε τη με αριθμό 70108 οριστική έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) 
STUN 33 EC (pendimethalin 33% β/ο), που χορηγήθηκε με τη με αριθμό πρωτ. 14540/165381/24.02.2015 
απόφασή μας ως προς το εμπορικό όνομα, την περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δ.ο., τον 
παρασκευαστή της δ.ο., το εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο., τις τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο., τον 
κάτοχο της έγκρισης, τα στοιχεία του υπεύθυνου επικοινωνίας, τον παρασκευαστή σκευάσματος, τα 
εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος, την εγγυημένη σύνθεση, τις συσκευασίες, τις παρατηρήσεις 
του φάσματος δράσης και τις δηλώσεις προφύλαξης. 

 
Συγκεκριμένα τα σημεία 1.2.α, 1.3, 1.4.α, 1.4.γ, 1.4.δ, 1.4.στ, 2, 5 και 11 διαμορφώνονται ως εξής: 
 
 
1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 
1.2.α Εμπορικό όνομα CATHARSIS 33 EC 
1.2.β Μορφή:  ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟ ΥΓΡΟ (EC) 
 
 
1.3 Δραστική ουσία 
Δραστική ουσία   
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας 
κατά ISO 

Pendimethalin 
 

  
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής 
δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική 
ουσία 

min 970 gr/kg 
 

  
Χημική ομάδα Δινιτροανιλίνη 
  
Παρασκευαστής SHARDA CROPCHEM LIMITED  

Prime Business Park 
Dashrathlal Joshi Road 
Vile Parle (West) 
Mumbai - 400056, Ινδία  
Mr. Ashish Bubna  
Tel.: +91 22 5678 2800  
Fax: +91 22 5678 2828 
E-mail: regn@shardaintl.com   
 
Με εκπρόσωπο στην Ευρώπη: 
Sharda Cropchem España S.L. 
Edificio Atalayas Business Center,  
Carril Condomina nº 3, 12th Floor,  
30006 Murcia, Ισπανία 

  
Εργοστάσια παρασκευής  Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 

1. Zhejiang XinNong Chemical Co., Ltd 
Sanlixi, Yangfu, Xianju County,  
Zhejiang Province, Κίνα  
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2. Shandong Huayang Pesticide Chemical Industry 

Group Co. Ltd. 
Ciyao Town, Ningyang County, Shandong Province, 
Κίνα 

  
Τεχνικές προδιαγραφές της  
δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας 
Pendimethalin όπως αυτές κατατέθηκαν με το με αριθ. 
πρωτ. 12196/290881/12.11.2019 έγγραφο της 
ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική 
πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ. 

 
 
1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα 

 

  
α) Κάτοχος της έγκρισης Sharda Cropchem España S.L. 

Edificio Atalayas Business Center,  
Carril Condomina nº 3, 12th Floor,  
30006 Murcia – Ισπανία  
Contact Mrs Elena Nieto  
Τηλ.: +34 868127589 
e-mail: e.nieto@shardaintl.com  
              regn@shardaintl.com          
     
Υπεύθυνος επικοινωνίας στην Ελλάδα: 
Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.  
Ξενίας 1, 115 27, Αθήνα 
Τηλ. 210 7471000 
Fax: 210 7471009  
E-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr            

  
γ) Παρασκευαστής σκευάσματος: SHARDA CROPCHEM LIMITED 

Prime Business Park 
Dashrathlal Joshi Road 
Vile Parle (West) 
Mumbai - 400056, Ινδία   

  
δ) Εργοστάσια παρασκευής του 
σκευάσματος:  

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των 
επιχειρήσεων: 

 
1. Chemia SPA, Via Statale 

             327 44047 Dosso (Ferrara), Ιταλία 
              

2. I.R.C.A Service S.P.A 
             24040 Fornovo San Giovanni (BG), Ιταλία 
              

3. Chemark Kft  
             Industrial Zone, H-8182              
             Peremarton-gyartelep, Ουγγαρία 
 

4. Spachem S.L. 
             Pol. Ind.Guadasequies (VAL), Ισπανία 
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5. LUQSA (Lerida Union Quimica /SA)                               

             Afores s/n Cp:25173, Sudanell (LLEIDA),      
             Ισπανία     
 

6. Shandong Binnong Technology Co., Ltd  
      North End of the 5th Bohai Road,    
      Binzhou, Shandong, Κίνα 
 
7. Zhejiang Xinnong Chemical co. Ltd 
      Sanlixi Yangfu, Xianju County  
      Zhejiang Province, Κίνα   
 
8. Shandong Huayang Pesticide Chemical 

Industry Group Co. Ltd. 
       Ciyao Town, Ningyang County, Shandong 

Province, Kίνα     
  
στ) Εγγυημένη σύνθεση του 
σκευάσματος:  

Δραστική ουσία  
Pendimethalin: 33% β/ο,  
Βοηθητικές ουσίες: 63.2 % β/β 
Περιέχει αρωματικό διαλύτη (νάφθα) 
 
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος 
παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι όπως κατατέθηκε 
με τη με αριθμό πρωτ. 10903/261335/15.10.2019 
αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι 
εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα 
αρχεία της ΣΕΑ. 

 
 

2 Συσκευασίες 
Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 Φιάλες 500 κ. εκ. έως 1 λίτρο 
Πλαστικό τύπου HDPE/EVOH ή 
HDPE/PA με κατάλληλα πώματα 
ασφαλείας. 

2 Δοχεία 5 έως 20 λίτρα 
Πλαστικό τύπου HDPE/EVOH ή 
HDPE/PA με κατάλληλα πώματα 
ασφαλείας. 

 
 
 

5  Φάσμα δράσης 
Πεδίο Εφαρμογής Στόχος Δόσεις σκευάσματος 

 
Τρόπος και χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγιστος 
αριθμός 

εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική 

περίοδο 

Όγκος ψεκ. 
υγρού 
λιτρα / 

στρέμμα 

Κ.εκ/ 
στρέμμα 

 

ΚΑΡΟΤΟ Ετήσια, 
αγρωστώδη 
και 
πλατύφυλλα 

20 – 50  400 – 
600  

Προφυτρωτικά της 
καλλιέργειας, 
(Επιφανειακά αμέσως 
μετά την σπορά) 

1 
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ζιζάνια 
ΚΡΕΜΜΥΔΙ 
 

Ετήσια, 
αγρωστώδη 
και 
πλατύφυλλα 
ζιζάνια 

20 – 50  400 – 
500  

Νωρίς 
μεταφυτρωτικά της 
καλλιέργειας, (στο 
στάδιο του μαστιγίου) 

1 

ΣΚΟΡΔΟ 
 

Ετήσια, 
αγρωστώδη 
και 
πλατύφυλλα 
ζιζάνια 

20 – 50  400 – 
500  

Νωρίς 
μεταφυτρωτικά της 
καλλιέργειας (στο 
στάδιο του μαστιγίου)  
 

1 

ΤΟΜΑΤΑ 
ΠΙΠΕΡΙΑ 

Ετήσια, 
αγρωστώδη 
και 
πλατύφυλλα 
ζιζάνια 

20 – 50  400 – 
500  

Πριν τη μεταφύτευση 
 

1 

ΛΑΧΑΝΟ 
ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ 

Ετήσια, 
αγρωστώδη 
και 
πλατύφυλλα 
ζιζάνια 

20 – 50  400 – 
500  

Πριν τη μεταφύτευση 
 

1 
 

ΑΡΑΚΑΣ   Ετήσια, 
αγρωστώδη 
και 
πλατύφυλλα 
ζιζάνια 

20 – 50  400 – 
600  

Προφυτρωτικά της 
καλλιέργειας  
(Επιφανειακά αμέσως 
μετά την σπορά)  

1 

ΟΣΠΡΙΑ 
(ΡΕΒΥΘΙΑ  
ΦΑΣΟΛΙΑ 
ΚΟΥΚΙΑ) 
 

Ετήσια, 
αγρωστώδη 
και 
πλατύφυλλα 
ζιζάνια 

20 – 50  400 – 
600  

Προφυτρωτικά της 
καλλιέργειας  
(Επιφανειακά αμέσως 
μετά την σπορά)  
 

1 

ΜΑΡΟΥΛΙ 
ΡΑΔΙΚΙ 

Ετήσια, 
αγρωστώδη 
και 
πλατύφυλλα 
ζιζάνια 

20 – 50  400 – 
500  

Πριν τη μεταφύτευση 
 

1 

ΣΠΑΡΑΓΓΙ Ετήσια, 
αγρωστώδη 
και 
πλατύφυλλα 
ζιζάνια 

20 – 50  500 – 
600  

Προφυτρωτικά: α) 
είτε 
στην επιφάνεια των 
σαμαριών μετά την 
κατασκευή τους, πριν 
την κάλυψη με 
πλαστικό. 
β) είτε στην 
επιφάνεια 
του ισοπεδωμένου 
εδάφους (μετά το 
τέλος 
της συγκομιδής και 
την 
καταστροφή των 
σαμαριών), το 
αργότερο 
μέχρι τέλη Ιουλίου. 

1 

ΑΓΚΙΝΑΡΑ Ετήσια, 
αγρωστώδη 
και 
πλατύφυλλα 

20 – 50  400 – 
500  

Πριν τη μεταφύτευση 
με ενσωμάτωση ή σε 
εγκατεστημένη 
φυτεία κατά την 

1 
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ζιζάνια περίοδο του 
λήθαργου, πριν την 
νέα ανάπτυξη σε 
γυμνό έδαφος πριν 
την εμφάνιση 
ζιζανίων 

ΒΑΜΒΑΚΙ Ετήσια, 
αγρωστώδη 
και 
πλατύφυλλα 
ζιζάνια 

20 – 50  400 – 
600  

Προσπαρτικά με 
ενσωμάτωση ή 
προφυτρωτικά της 
καλλιέργειας 
(επιφανειακά αμέσως 
μετά την σπορά) 

1 

ΗΛΙΑΝΘΟΣ 
ΣΟΓΙΑ 
ΑΡΑΧΙΔΑ 

Ετήσια, 
αγρωστώδη 
και 
πλατύφυλλα 
ζιζάνια 

20 – 50  400 – 
600  

Προσπαρτικά με 
ενσωμάτωση ή 
προφυτρωτικά της 
καλλιέργειας 
(επιφανειακά αμέσως 
μετά την σπορά) 
 

1 

ΠΑΤΑΤΑ Ετήσια, 
αγρωστώδη 
και 
πλατύφυλλα 
ζιζάνια 

20 – 50  400 – 
600  Προφυτρωτικά της 

καλλιέργειας, 
(Επιφανειακά αμέσως 
μετά την φύτευση) 

1 

ΚΑΠΝΟΣ 
 (σαν ζιζανιοκτόνο) 
 

Ετήσια, 
αγρωστώδη 
και 
πλατύφυλλα 
ζιζάνια 

20 – 50  400 – 
600 

Πριν ή μετά τη 
μεταφύτευση μεταξύ 
των γραμμών και 
μετά το τελευταίο 
παράχωμα με 
κατευθυνόμενο 
ψεκασμό χωρίς να 
βρέχονται τα πράσινα 
μέρη των φυτών 

1 

ΚΑΠΝΟΣ 
(σαν αντιφυλλιζιακό 
των Αμερικάνικων 
καπνών Μπέρλεϋ και 
Βιρτζίνια) 

Παρεμπόδιση 
ανάπτυξης 
μασχαλιαίων 
οφθαλμών - 
φυλλιζίων 

20 – 50  400 Στις αρχές της 
πλήρους άνθησης 
αφού 
κορφολογηθούν τα 
καπνά αρκετά 
χαμηλά, ψεκασμό με 
20 κ. εκ. ψ.υ. / φυτό, 
διαλύματος 10 κ. εκ. 
προϊόντος ανά λίτρα 

1 

ΣΙΤΑΡΙ  
 

Ετήσια, 
αγρωστώδη 
και 
πλατύφυλλα 
ζιζάνια 

20 – 50  400 – 
600  

 
  

Προφυτρωτικά της 
καλλιέργειας 
(επιφανειακά αμέσως 
μετά τη σπορά) 

1 
 
 
 

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ  Ετήσια, 
αγρωστώδη 
και 
πλατύφυλλα 
ζιζάνια 

20 – 50  400 – 
600  

 
  

Προφυτρωτικά της 
καλλιέργειας  
(Επιφανειακά αμέσως 
μετά την σπορά)  

1 

Καταπολεμούμενα ζιζάνια: 
 
* Ετήσια Αγρωστώδη Ζιζάνια: 
Ευαίσθητα ζιζάνια: 
Βέλιουρας από σπόρο (Sorghum halepense), Μίλιο (Milium sp.), Φεστούκα (Festuca sp.), Κεχρί (Panicum sp.), 
Ελευσίνι (Eleusine indica), Ήρα (Lolium multiflorum), Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli), Αλεπονουρά 
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(Alοpecurus myosuroides), Κοινή πόα (Poa annua), Ανεµάγρωστη (Apera spica venti), Νεραγριάδα (Paspalum 
paspalodes), Φάλαρη (Phalaris sp.), Σετάρια (Setaria spp.). 
 
 
Ετήσια Πλατύφυλλα ζιζάνια: 
Ευαίσθητα ζιζάνια: 
Στύφνος (Solanum nigrum), Βλήτο (Amaranthus spp.), Λουβουδιά (Chenopodium album), Γλυστρίδα (Portulaca 
oleracea), Άνθεμις (Anthemis sp.), Μαργαρίτα (Chresanthemum sp.), Ζωχός (Sonchus oleraceus), 
Αγριοκαρδαμούδα (Lepidium draba), Οξαλίδα (Oxalis pescarpae), Παπαρούνα κοινή (Papaver rhoeas), 
Πολύγωνο (Bilderdykia convolvulus), Περικοκλάδα ετήσια (Convolvulus arvensis), Γκάλιο (Gallium aparine), 
Βερόνικα (Veronica sp.), Τσουκνίδα (Urtica sp.), Αγριοπιπεριά (Polygonum persicaria), Adonis spp. 
 
 
Παρατηρήσεις: 
Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων που προέρχονται από αμπελώνες στους οποίους έχει γίνει 
χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος CATHARSIS 33 EC. 
Α. Η δράση του CATHARSIS 33 EC στις επιφανειακές εφαρμογές επηρεάζεται σημαντικά από την εδαφική 
υγρασία. Συνιστάται στις περιπτώσεις αυτές πότισμα 24-48 ώρες μετά την εφαρμογή για την ενσωμάτωση – 
«ενεργοποίηση» του ζιζανιοκτόνου στο έδαφος. 
Β. Στο βαμβάκι μετά την προσπαρτική εφαρμογή με ενσωμάτωση συνιστάται να ακολουθήσει εφαρμογή 
μετασπαρτικά, προφυτρωτικά της καλλιέργειας με ένα ζιζανιοκτόνο που περιέχει την δραστική ουσία 
fluometuron στη δόση 250 κ.εκ/στρέμμα (σκεύασμα 50% περιεκτικότητας σε δρών συστατικό) ή 125 γρ 
δραστική ουσία /στρέμμα για την καλύτερη αντιμετώπιση του στύφνου (Solanum nigrum). 
Γ. Οι μικρότερες δόσεις αναφέρονται σε ελαφριά εδάφη - χαμηλής περιεκτικότητας σε οργανική ουσία και 
μικρότερη πίεση προσβολής, ενώ οι μεγαλύτερες σε μέσης σύστασης ή βαριά εδάφη – μέσης έως υψηλής 
περιεκτικότητας σε οργανική ουσία ή/και μεγαλύτερη πίεση προσβολής. Στις περιπτώσεις που 
χρησιμοποιηθούν οι μέγιστες δόσεις, και ανάλογα με τη σύσταση/γονιμότητα του εδάφους, είναι δυνατό να 
παρατηρηθεί παροδική καθυστέρηση ανάπτυξης των φυτών, ειδικά σε συνθήκες υψηλής εδαφικής υγρασίας 
ή/και χαμηλών θερμοκρασιών. 
Δ. Το CATHARSIS 33 EC καταπολεμά τα ζιζάνια που φυτρώνουν ή βρίσκονται σε πολύ νεαρό στάδιο (φύτρωμα-
κοτυληδόνες). Εφόσον υπάρχουν φυτρωμένα ζιζάνια θα πρέπει προηγουμένως να καταστραφούν με 
σκάλισμα ή βοτάνισμα ή με κατάλληλο μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο. 
Η. Μην εφαρμόζετε το CATHARSIS 33 EC σε θερμοκήπια ή άλλες κλειστές κατασκευές. 
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11  ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. 
P210: Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές 
επιφάνειες. – Μην καπνίζετε.  
 
P260: Μην αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ εκνεφώματα. 
Ρ270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα 
ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο. 
 
«Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση». 
 
Περιέχει pendimethalin. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. 
 
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία. 
 
SP1: Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μην 
πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.  
 
SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν 
αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα με 
φυτική κάλυψη σε συνδυασμό με την χρήση ακροφυσίων μείωσης της 
διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75%. 
 
SPe3: Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μιαν αψέκαστη 
ζώνη προστασίας 10 μέτρων από την μη γεωργική γη.  
 
EUH066: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή 
σκάσιμο. 
EUH401: Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης» 

 
ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 14540/165381/24.02.2015 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 
 

    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
      
 
               
                      Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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