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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αθήνα 29-2-2000 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ              Αριθ. Πρωτ.: 90228 

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

 

Ταχ. ∆/νση : Ιπποκράτους 3-5 

Ταχ. Κώδικας : 101 64 ΑΘΗΝΑ 

 

TELEFAX: 3617103 

 

Πληροφορίες: Α.Φονταρά 

Τηλέφωνο: 5291411 
SYSTHΝΕ 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης 

               κυκλοφορίας στο φυτοπροστα- 

               τευτικό προϊόν (µυκητοκτόνο) 

SYSTHANE 24 EC. 

ΠΡΟΣ: 1) ROΗM AND HAAS GREECE LTD 

Λεονταρίου 9, Αλσούπολις 

14235 Ν. Ιωνία, ΑΘΗΝΑ 

                  (Με απόδειξη) 

2) Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήςεις 

α) ∆/νσεις Γεωργίας 

΄Εδρες τους 

β) ∆/νσεις Εµπορίου 

Έδρες τους 

3) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό 

    Ινστιτούτο 

    Τµήµα Ελέγχου  

    Γεωργικών Φαρµάκων  

    Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά 

 

ΚΟΙΝ.: ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ  Π.∆. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 721/77 για «την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των 

γεωργικών φαρµάκων» και ειδικότερα το άρθρο 2, παρ. 2 και το άρθρο 5, παρ.8. 

2. Τη µε αριθ.85418/24-8-88 (ΦΕΚ 674/Β/13-9-88) απόφασή µας «για την τεχνική 

και τις µεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρµάκων» και ειδικότερα το Κεφ. Β, παρ. 4. 

3. Τη µε αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) απόφασή µας όσον αφορά «τον 

καθορισµό και την τυποποίηση της σήµανσης και των προφυλάξεων των 

γεωργικών φαρµάκων» καθώς και το µε αριθ. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97) 

Π.∆. 

4. Τη µε αριθ. 81203/13-7-88 απόφασή µας, µε την οποία χορηγήθηκε η µε αριθ. 

6490 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο οµοίας σύνθεσης αλλά µικρότερης 

περιεκτικότητας από το αιτούµενο σκεύασµα SYSTHANE 12 EC. 

5. Τη µε αριθ.  3396/3-11-98 (Β΄1165/9.11.98) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού 

και του Υπουργού Γεωργίας για «ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 

Γεωργίας Κων/νο Βρεττό και Παρασκευά Φουντά». 

6. Tις από 15-1-98 και 7-7-99 αιτήσεις της ενδιαφερόµενης εταιρείας, καθώς και το 

από 7-7-99 πρωτόκολλο εξέτασης του σχετικού φακέλου. 
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Αποφασίζουµε  
I. Xορηγούµε οριστική έγκριση κυκλοφορίας µε αριθµό  6795  στο 

φυτοπροστατευτικό προϊόν (µυκητοκτόνο) µε τα ακόλουθα στοιχεία: 

1. Εµπορικό όνοµα: SYSTHANE 24 EC 

2. Μορφή: Υγρό γαλακτωµατοποιήσιµο (EC) 

3. Εγγυηµένη σύνθεση: myclobutanil  24% β/ο 

                                   βοηθητικές ουσίες:  73,11 % β/β 

4. Καθαρότητα Technical από το οποίο παρασκευάζεται το σκεύασµα: 92 % min. 

5. Παρασκευαστής: ROHM AND HAAS ITALIA SPA, Mιλάνο, Ιταλία 

6. Αντιπρόσωπος : ROHM AND HAAS GREECE LTD, Λεονταρίου 9 Αλσούπολις  

         14235 Ν. Ιωνία 

7. Τυποποιητής: ROHM AND HAAS ITALIA SPA, Mιλάνο, Ιταλία 

8. Συσκευαστής: BAYER EΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, Ύπατο Θηβών 

9. Συσκευασία : 9α. Είδος - Μέγεθος: Φιάλες 100, 200, 250, 400, 500, 800 κ.εκ. και 1 λίτρου 

                  9β. Υλικό:Αλουµίνιο, Coex, HDPE. 

10.Στόχος για τον οποίο προορίζεται - Τρόπος δράσης: 

∆ιασυστηµατικό µυκητοκτόνο µε προστατευτική και θεραπευτική δράση. 

11.Τρόπος εφαρµογής : Ψεκασµός καλύψεως µέχρις απορροής. 

12.Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: 

-Γεµίστε το δοχείο του ψεκαστικού µηχανήµατος µε τη µισή ποσότητα του 

απαιτούµενου νερού. 

-Προσθέστε τη συνιστώµενη δόση του σκευάσµατος αναδεύοντας καλά και 

συµπληρώστε µε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. 

13.Φάσµα δράσης. 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ∆ΟΣΕΙΣ 

κ.εκ./100  

λίτρα νερό 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

Μηλοειδή 

Μηλιά 

 

 

 

 

Ωίδιο 

(Podosphaera leucotricha) 

Φουζικλάδιο 

(Venturia inaequalis) 

 

 

15-20 

 

4 βασικές εφαρµογές στα 

στάδια πράσινης, ρόδινης 

κορυφής, πτώσης πετάλων και 

10-15 ηµέρες αργότερα 

(καρπίδιο). 

Αχλαδιά, 

Μουσµουλιά 

 

Φουζικλάδιο 

(Venturia pirina, 

Fusicladium eriobotryae) 

 

15-20 Εφαρµογή στα στάδια 

πράσινης κορυφής, λευκής 

κορυφής, πτώσης πετάλων και 

15-20 ηµέρες αργότερα. 

Πυρηνόκαρπα 

Βερικοκιά 

Ροδακινιά 

Νεκταρινιά 

∆αµασκηνιά 

 

 

Ωίδιο 

(Podosphaera oxyacanthae, 

Sphaerotheca pannosa) 

 

15-20 

 

Η πρώτη εφαρµογή γίνεται 

στην πτώση των πετάλων, η 

δεύτερη στην απόσπαση του 

κάλυκα και η τρίτη 20 ηµέρες 

αργότερα. 

Αµπέλι 

 

Ωίδιο 

(Uncinula necator) 

8-12 

 

Βασική εφαρµογή την άνοιξη 

όταν έχουν εκπτυχθεί 2-3 

φύλλα και επανάληψη 

ανάλογα µε την ένταση της 

προσβολής και τις καιρικές 

συνθήκες. 
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Κολοκυνθοειδή 

Αγγούρι, 

Κολοκύθι, 

Καρπούζι, 

Πεπόνι 

 

 

Ωίδιο 

(Sphaerotheca spp., 

Erysiphe spp., 

Oidium sp.) 

 

 

20-25 

 

Εφαρµογές µε την εµφάνιση 

των πρώτων συµπτωµάτων 

και επανάληψη ανά 7-10 

ηµέρες εφόσον υπάρχει 

πρόβληµα. 

 

Τριανταφυλλιά 

 

Ωίδιο 

(Sphaerotheca pannosa) 

Μελανή κηλίδωση 

(Diplocarpon rosae) 

 

20-25 Εφαρµογές µε την εµφάνιση 

των πρώτων συµπτωµάτων 

και επανάληψη ανά 7-14 

ηµέρες. 

Γαρυφαλλιά 

 

Σκωριάση 

(Phragmidium sp.) 

20-25 Εφαρµογές µε την εµφάνιση 

των πρώτων συµπτωµάτων. 

 

Μέγιστος αριθµός εφαρµογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 

Μηλοειδή 4, Πυρηνόκαρπα 3, Αµπέλι 3, Κολοκυνθοειδή 5, Καλλωπιστικά 5. 

Παρατηρήσεις: 

1. Η µικρή δόση συνιστάται για προληπτικές και η µεγάλη για θεραπευτικές 

εφαρµογές. 

2. Στις καλλιέργειες µηλοειδή, πυρηνόκαρπα, αµπέλι και κολοκυνθοειδή υπό 

κάλυψη να ακολουθούνται στις περιοχές όπου εφαρµόζονται τα προγράµµατα 

των γεωργικών προειδοποιήσεων. 

14. Φυτοτοξικότητα: 

∆εν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώµενες χρήσεις και δόσεις για τις Ελληνικές 

εδαφοκλιµατικές συνθήκες. 

15. Συνδυαστικότητα: 

∆εν συνδυάζεται µε σκευάσµατα που έχουν ισχυρή αλκαλική αντίδραση  

(Βορδιγάλειος πολτός, Θειασβέστιο) 

16. Σηµάνσεις Τοξικότητας: Xi, Ερεθιστικό. 

      Αναφλεξιµότητας: Εύφλεκτο 

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο ( R φράσεις): 

      R36/38 Ερεθίζει τα µάτια και το δέρµα. 

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστηµα (RΟ φράσεις): 

      RO6 Βλαβερό για τα ψάρια. 

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δηµόσια υγεία (S και SY φράσεις): 

      S1/2 Φυλάξτε το κλειδωµένο και µακριά από παιδιά. 

      S13 Φυλάξτε το µακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές. 

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

      S24/25 Αποφύγετε επαφή µε το δέρµα και τα µάτια. 

      S26 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια πλύνετε αµέσως µε άφθονο νερό και 

ζητήστε ιατρική συµβουλή. 

      S27 Αφαιρέστε αµέσως όλα τα ρούχα που έχουν λερωθεί. 

      S28 Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα πλύνετε αµέσως µε άφθονο νερό 

και σαπούνι. 

      S35 Καταστρέψτε τα κενά συσκευασίας µε θάψιµο. 

     S36/37/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία, γάντια και συσκευή  

    προστασίας µατιών/προσώπου. 

      SY8 Πλύντε τα χέρια και τα ακάλυπτα µέρη του σώµατος πριν φάτε, πιείτε 

ή καπνίσετε και µετά τον ψεκασµό. 
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SY11 Μη ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης µε το σκεύασµα ή τα 

κενά συσκευασίας του. 

20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο : 

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Κάντε 

τεχνητή αναπνοή σε περίπτωση που δεν αναπνέει. Καλέστε γιατρό. 

Σε περίπτωση κατάποσης: ∆ώστε 2 ποτήρια νερό. 

Μη δίνετε τίποτε από το στόµα σε άτοµο που δεν έχει τις αισθήσεις του. 

Καλέστε αµέσως γιατρό. 

ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΕ ΕΜΕΤΟ υπάρχει στο σκεύασµα πετρελαϊκός διαλύτης. 

Πιθανόν να χρειαστεί πλύση στοµάχου. 

∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο: Συµπτωµατική θεραπεία. 

        Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: (01) 77 93 777 

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστηµα (SO φράσεις): 

22. Απαγορεύσεις (Α φράσεις): 

23.Περιορισµοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις): 

Τελευταία επέµβαση πριν τη συγκοµιδή. 

Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Αµπέλι: 15 ηµέρες 

Κολοκυνθοειδή: 5 ηµέρες 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του 

καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον. 

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσµατος  - Συνθήκες αποθήκευσης: 

      Να αποθηκεύεται στην αρχική (κλειστή) συσκευασία του. 

 Γειώνετε όλες τις µεταλλικές συσκευασίες κατά την αποθήκευση και το χειρισµό 

τους. Αποφεύγετε τις πηγές σπινθήρων. Μακριά από υψηλές θερµοκρασίες 

(π.χ.σωληνώσεις ατµού, ακτινοβολία), από πηγές ανάφλεξης και από ενεργά 

υλικά. 

 Στις συνθήκες αυτές το σκεύασµα µένει σταθερό για δύο (2) χρόνια. 

 

ΙΙ. Ετικέτα: 

α. Να είναι σύµφωνη µε το άρθρο 22, παρ. 1, του Ν.721/77 και µε την παρούσα 

απόφαση. 

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να 

προσκοµίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της. 

ΙΙΙ. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει µέχρι 31-12-2004. 

       β. Εντός του τελευταίου εξαµήνου πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης θα  

           υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής εφόσον ενδιαφέρεται αίτηση ανανέωσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

 

 

                Κ. ΒΡΕΤΤΟΣ 


