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                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,                             06.02.2020  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 13837/330275 π.ε.  

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ      

 

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. 

Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 

TELEFAX: 210 92 12 090  151 25, Μαρούσι 

Πληροφορίες: Γ. Τσολομύτη email: dimitris.theodosiou@basf.com 
Τηλέφωνο: 210 9287247   

e-mail: gtsolomiti@minagric.gr   

    

ΘΕΜΑ:  «Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) Serac 
10 EC (δ.ο.: cycloxydim 10 % β/ο)» 

 
 

AΠΟΦΑΣΗ 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
      Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με 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 ειδικότερα το άρθρο 34 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, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τον Kανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής 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 στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η δραστική ουσία 

cycloxydim. 

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθ. 2018/1266 της επιτροπής της 20ής Σεπτεμβρίου 2018 για την τροποποίηση του 

εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των 

δραστικών ουσιών δεκανόλη-1, 6-βενζυλαδενίνη, θειικό αργίλιο, azadirachtin, bupirimate, carboxin, 

clethodim, cycloxydim, dazomet, diclofop, dithianon, dodine, fenazaquin, fluometuron, flutriafol, hexythiazox, 

hymexazol, ινδολυλβουτυρικό οξύ, isoxaben, lime sulphur, μεταλδεΰδη, paclobutrazol, pencycuron, sintofen, 

tau-fluvalinate και tebufenozide. 

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 546/2011 της Επιτροπής της 10
ης 

Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες 

αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού 

(ΕΚ) με αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις 

επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 

7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 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 ζωϊκής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 

8. Τον Κανονισμό (ΕK) με αριθ. 2016/486 της Επιτροπής της 29ης Μαρτίου 2016 για την τροποποίηση των 

παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες cyazofamid, cycloxydim, difluoroacetic 

acid, fenoxycarb, flumetralin, fluopicolide, flupyradifurone, fluxapyroxad, kresoxim-methyl, mandestrobin, 

mepanipyrim, metalaxyl-M, pendimethalin και tefluthrin μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα. 
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9. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 

2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την 

τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την τροποποίηση του 

κανονισμού (EΚ) με αριθ. 1907/2006. 

10. Τη με αριθ. έγκρισης 70202/21.02.2017 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του πανομοιότυπου προϊόντος 

FOCUS 10 EC. 

11. Τη με αριθ. 619/46787/08-03-2019 (Β΄ 988/22-03-2019) κοινή Απόφαση του Υπουργού κ. Στ. Αραχωβίτη, του 

Υφυπουργού κ. Β. Κόκκαλη και της Υφυπουργού κ. Ο. Τελιγιορίδου με θέμα “Μεταβίβαση του δικαιώματος 

υπογραφής «με εντολή Υπουργού», «με εντολή Υφυπουργού» ή «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού», 

κατά περίπτωση, στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης 

Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους 

Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων”, όπως διορθώθηκε με την αριθ. 6 αναφορά 

«ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» στο ΦΕΚ Β’ αριθ. 1241/12-04-2019 και τροποποιήθηκε με την αριθ. 

1679/153682/25-06-2019 (Β΄ 2701) ΚΥΑ. 

12. Τη με αριθ. πρωτ. 13837/330275/21.02.2017 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
 

Α Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, 

στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) Serac 10 EC της εταιρείας BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., με τα 

ακόλουθα στοιχεία: 
  

 

 

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
 

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ) 
1.1.α Ημερομηνία χορήγησης 

1.1.β Ημερομηνία λήξης 

70382 
06.02.2020 
31.05.2024 

 

 

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν  

1.2.α Εμπορικό όνομα: Serac 10 EC 

1.2.β Μορφή: Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC) 

 

1.3 Δραστική ουσία 
Δραστική ουσία 1 

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας 

κατά ISO: 

cycloxydim  

 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής 

δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική 

ουσία: 

94 % (β/β) min 

  

Χημική ομάδα: Κυκλοεξανοδιόνες 

 

Παρασκευαστής:  BASF SE 
Carl-Bosch-Strasse 38 

67056 Ludwigshafen, Γερμανία  
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Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.: Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 

 

BASF Schwarzheide GmbH 
Carl-Bosch-Strasse 38 

67056 Ludwigshafen, Γερμανία 

 

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής 

ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας cycloxydim, όπως 

προσδιορίζονται στο Part C στην σχετική έκθεση αξιολόγησης της 

εισηγήτριας χώρας Ιταλίας για το πανομοιότυπο προϊόν FOCUS 10 

EC, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της 

ΣΕΑ. 

 

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα  

α) Κάτοχος της άδειας: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε 
Παραδείσου 2 & Κηφισίας,  

151 25, Μαρούσι 

Τηλ.: 2106860120 

Fax: 2106860200 

E-mail: dimitris.theodosiou@basf.com  

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ο Κάτοχος της άδειας 

  

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην 

αγορά: 

Ο Κάτοχος της άδειας 

 

  

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος: BASF SE 
Carl-Bosch-Strasse 38,  

67056 Ludwigshafen 

Γερμανία 

 

δ) Εργοστάσια παρασκευής του 

σκευάσματος: 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 

 

1. BASF SE  
B 510 Carl-Bosch-Strasse 38 

 67056 Ludwigshafen, Γερμανία 

 

2. Schirm GmbH Standort Lübeck  
23568 Luebeck, 

Mecklenburger Straße 229, Γερμανία 

 

3. IMPERIAL Chemical Logistics GmbH 
Wendessener Strasse 11c 

38300 Wolfenbutte/ 

 

 

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του 

σκευάσματος: 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 

 

1. BASF SE  
B 510 Carl-Bosch-Strasse 38 

 67056 Ludwigshafen, Γερμανία 

 
2. Schirm GmbH Standort Lübeck  

23568 Luebeck, 

Mecklenburger Straße 229, Γερμανία 
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3. Κ+Ν Ευθυμιάδης 
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου 

570 22 Σίνδος, Θεσσαλονίκη 

 

4. IMPERIAL Chemical Logistics GmbH 
Wendessener Strasse 11c 

38300 Wolfenbutte/ 

 

 

στ) Εγγυημένη σύνθεση του 

σκευάσματος: 

Δραστική ουσία: cycloxydim 10 % β/ο 

Βοηθητικές ουσίες: 88,8 % β/β 

Περιέχει το διαλύτη “naphta”. 

 

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος, όπως αυτή 

περιγράφεται στο Part C στην σχετική έκθεση αξιολόγησης της 

εισηγήτριας χώρας Ιταλίας για το πανομοιότυπο προϊόν FOCUS 10 

EC, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της 

ΣΕΑ. 

 

 

2 Συσκευασίες 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 Φιάλες 100 κ.εκ. έως 1 λίτρο PA/PE (Coex) 

2 Eco-Φιάλες 1 λίτρο PA/PE (Coex) 
3 Δοχεία 3 έως 10 λίτρα PA/PE (Coex) 
4 Eco-Δοχεία 5 έως 10 λίτρα PA/PE (Coex) 
 

 

3  Οδηγίες χρήσης: 

 

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.  
Τρόπος εφαρμογής: Καθολικός ψεκασμός με τη χρήση μπεκ τύπου σκούπας. 

Εφαρμογές νωρίς μεταφυτευτικά / μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας και πριν οι 

γραμμές σποράς κλείσουν, όταν τα αγρωστώδη είναι σε ζωηρή ανάπτυξη και μέχρι 

το αδέλφωμά τους 

 

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού με 

την μισή ποσότητα νερού. Προσθέστε την απαραίτητη ποσότητα σκευάσματος 

υπό ανάδευση. Συμπληρώστε το ψεκαστικό με την υπόλοιπη ποσότητα νερού, 

συνεχίζοντας την ανάδευση. 

 

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αμέσως μετά τη χρήση, Αδειάστε 

τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του 

ψεκαστικού τρεις (3) φορές με καθαρό νερό μέχρι να απομακρυνθούν όλα τα ίχνη 

του προϊόντος. 

 

Συνδυαστικότητα: -- 

 

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της 
συσκευασίας:  
Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό 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 ανάκτηση 

ενέργειας.  

Το προϊόν καταστρέφεται με κάψιμο σε ειδικούς καυστήρες για αγροχημικά 

(περίπου 1100°C για 2 δευτερόλεπτα). 
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4  Κατηγορία και τρόπος 

δράσης: 

Εκλεκτικό, διασυστηματικό, μεταφυτευτικό ζιζανιοκτόνο, το οποίο καταπολεμά 

ετήσια και πολυετή ζιζάνια. To σκεύασμα περιέχει το δραστικό συστατικό 

cycloxydim, που ανήκει στη χημική ομάδα των κυκλοεξανοδιονών. Το cycloxydim 

απορροφάται από τα φύλλα και παρεμποδίζει το σχηματισμό των 

μεριστωματικών ιστών των ευαίσθητων ζιζανίων. Σε βιοχημικό επίπεδο 

παρεμποδίζει την καρβοξυλάση του ακετυλοσυνενζύμου Α στη βιοσύνθεση των 

λιπαρών οξέων. 

 

5  Φάσμα δράσης 

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος 

Δόσεις σκευάσματος 

Τρόπος και 
χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 
αριθμός 

εφαρμογών 
ανά 

καλλιεργητική 
περίοδο 

κ.εκ./ στρ. 
 

κ.εκ./ 
100 

λίτρα 
ψεκ. 

Υγρού 

Όγκος 
ψεκ. 

υγρού 
λίτρα/ 

στρ. 

Μηλιά 
(MABSD), 
Αχλαδιά 
(PYUCO), 
Κυδωνιά 
(CYDOB) 

Αγρωστώδη 
Ζιζάνια (1) 

 

 

200 
Για 

Μουχρίτσα 

(Echinochloa crus-

galli – ECHCG),  

Αλεπονουρά 

(Alopecurus 

myosuroides - 
ALOMY ), 

Πολύανθη ήρα 

(Lolium 

multiflorum - 

LOLMU), 

Αιματόχορτο 

(Digitaria 

sanguinalis - 

DIGSA), 

Βέλιουρας 

(Sorghum 

halepense -

SORHA), 

Σετάρια  

(Setaria spp. - 
SETSS),  

Βρόμος 

(Bromus spp. . - 
BROSS),  

Πάνικο  
(Panicum 

dichotomiflorum - 

PANDI),  

Φάλαρη  
(Phalaris spp. . - 
PHASS), 

Λεπτόχλοα 

(Leptochloa 

fascicularis - 

LEFFA),  

Φέστουκα 

(Festuca spp. - 

- 15-40 Κάνετε 

ανοιξιάτικες – 

καλοκαιρινές 

εφαρμογές, 

μέχρι το στάδιο 

της πλήρους 

ανάπτυξης των 

καρπών. (έως 

BBCH  79) 

1 

Αμπέλι 
(επιτραπέζιο, 

οινοποιήσιμο, 

σταφίδα) 

(VITVI) 

Κάνετε 

ανοιξιάτικες – 

καλοκαιρινές 

εφαρμογές, 

μέχρι το πλήρες 

κλείσιμο των 

σταφυλιών. 

(έως BBCH  79) 

1 

Πατάτα 
(SOLTU) 

Κάνετε 

εφαρμογές κατά 

την ανάπτυξη 

του υπέργειου 

τμήματος  

(BBCH 10-19) 

1 

Καρότο (DAUCS), 
Χρένο (ARWLA),  
Ραπανάκι 
(PARSR), 
Σελινόριζα 
(APUGD), 
Παστινάκη 
(PAVSA), 
Λαγόχορτο 
(TROPS) 

Κάνετε 

εφαρμογές από 

το στάδιο του 

3
ου

 φύλλου ως 

την ανάπτυξη 

του 50% του 

ριζώματος. 

(BBCH 13-45) 

1 

Κρεμμύδι 
(ALLCE), 
Σκόρδο (ALLSA), 
Ασκαλώνιο 
(ALLAS), Φρέσκο 
κρεμμυδάκι 
(ALLCE), Πράσο 
(ALLAM) 

Κάνετε 

εφαρμογές από 

το στάδιο του 

5
ου

 φύλλου ως 

την ανάπτυξη 

του 50% του 

βολβού. 

(BBCH 15-45) 

1 
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Τομάτα (LYPES), 
Πιπεριά 
(CPSAN), 
Μελιτζάνα 
(SOLME) 

FESSS),  

Φυτά-εθελοντές 
σιταριού, 
κριθαριού και 
βρώμης, 
Άγρια είδη 
κριθαριού και 
βρώμης 
 

400   
Για  

Αγριάδα 

(Cynodon 

dactylon - 
CYNDA),  

 

500  

Για  

Αγρόπυρο 

(Agropyron 

repens - AGRRE) 

Κάνετε 

εφαρμογές από 

το στάδιο του 

2
ου

 φύλλου ως 

την ανάπτυξη 

του 3
ου

 

πλευρικού 

βλαστού. (BBCH 

12-23) 

1 

Λευκό Λάχανο 
(BRSOL), 
Λαχανάκια 
Βρυξελλών 
(BRSOF), 
Φυλλώδεις 
κράμβες 
(Κινέζικο 
λάχανο - BRSPK, 
Κόκκινο λάχανο 
- BRSOL) 

Κάνετε 

εφαρμογές από 

το στάδιο του 

3
ου

 φύλλου ως 

την ανάπτυξη 

του 50% του 

κεντρικού 

στελέχους. 

(BBCH 13-35) 

1 

Μαρούλι 
(LACSC), 
Σκαρόλα (CICEL),  
Λυκοτρίβολο 
(VLLLO) 
Κάρδαμο 
(LEPSA), 
Κόκκινο Σινάπι 
(BRSJU), 
Γαιοκάρδαμο 
(BARVE), 
Σπανάκι 
(SPQOL), 
Αντράκλα 
(POROL), 
Αρωματικά 
φυτά 

Κάνετε 

εφαρμογές από 

το 3
ο
 ως το 9

ο
 

φύλλο. 

(BBCH 13-19) 

1 

Φασόλια 
(φρέσκα με 
λοβό) (PHSVX),  
Φασόλι (ξερό) 
(PHSVX), 
Μπιζέλι (ξερό) 
(PIBSX),  
Φακές (LENCU), 
Λούπινα 
(LUPAL), 
Ρεβίθια (CIEAR) 

Κάνετε 

εφαρμογές από 

το 3
ο
 σύνθετο 

φύλλο ως το 

στάδιο 

ανάπτυξης του 

5
ου

 

μεσογονατίου 

διαστήματος. 

(BBCH 13-35) 

1 

Ζαχαρότευτλο 
(BEAVA), 

Κτηνοτροφικό 
τεύτλο (BEAVM), 
Γογγύλι (BRSRR), 
Παντζάρι 
(BEAVD) 

Κάνετε 

εφαρμογές από 

το στάδιο του 

3
ου

 ζεύγους 

φύλλων ως την 

πλήρη ανάπτυξη 

της ροζέτας. 

(BBCH 16-39) 

1 
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Βαμβάκι 
(GOSHI) 

Κάνετε 

εφαρμογές από 

το 2
ο
 φύλλο ως 

το στάδιο 

έκπτυξης όλων 

των πλάγιων 

βλαστών. 

(BBCH 12-29) 

1 

Ελαιοκράμβη 
(BRSNW) 
 

Κάνετε 

εφαρμογές από 

το 3
ο
 φύλλο ως 

το στάδιο 

ανάπτυξης του 

5
ου

 

μεσογονατίου 

διαστήματος. 

(BBCH 13-35) 

 

1 

Σόγια 
(GLXMA) 

Κάνετε 

εφαρμογές από 

το 4
ο
 ως το 9

ο
 

σύνθετο φύλλο. 

(BBCH 14-19) 

1 

Ηλίανθος 
(HELAN) 

Κάνετε 

εφαρμογές από 

το 2
ο
 ως το 8

ο
 

φύλλο. (BBCH 12-

18) 

1 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

 - Καταπολεμούμενα Ζιζάνια στη δόση των 200 κ.εκ./στρέμμα:  
α. ευαίσθητα: Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli), Αιματόχορτο (Digitaria sanguinalis), Βέλιουρας (Sorghum 

halepense), Σετάρια (Setaria spp.), Βρόμος (Bromus spp.), Πάνικο (Panicum dichotomiflorum), Φάλαρη (Phalaris 

spp.), Λεπτόχλοα (Leptochloa fascicularis), Φέστουκα (Festuca spp.), Φυτά-εθελοντές σιταριού, κριθαριού και 

βρώμης, Άγρια είδη κριθαριού (Hordeum spp.) και βρώμης (Avena spp.),  

β. μετρίως ευαίσθητα: Αλεπονουρά (Alopecurus myosuroides), Πολύανθη ήρα (Lolium multiflorum) 

 

- Καταπολεμούμενα Ζιζάνια στη δόση των 400 κ.εκ./στρέμμα: 
α. μετρίως ευαίσθητα: Αγριάδα (Cynodon dactylon) 

 

- Καταπολεμούμενα Ζιζάνια στη δόση των 500 κ.εκ./στρέμμα: 
α. μετρίως ευαίσθητα: Αγρόπυρο (Agropyron repens) 
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6  Ειδικές συνθήκες γεωργικές, 

φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό 

τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

8  Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας 

ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας 

στα φυτά ή τα προϊόντα τους: 

 

 

9  Εικονογράμματα 

κινδύνου: 

  
        GHS0

 

κές υπό 

τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: 

Σε περίπτωση που οι γειτονικές καλλιέργειες είναι αγρωστώδεις 

και έχουν φυτρώσει κατά τον χρόνο εφαρμογής του 

σκευάσματος, τηρήστε μια απόσταση ασφαλείας 1

από αυτές. Στις προτεινόμενες χρήσεις και δόσεις, το 

δεν έχει καμία αρνητική επίδραση στα μέρη του φυτού που 

αποτελούν πολλαπλασιαστικό υλικό. Στις ποώδεις καλλιέργειες 

που προορίζονται για την παραγωγή πολλαπλασιαστικού 

υλικού, το σκεύασμα πρέπει να εφαρμόζεται πριν την αρχή της 

άνθισης.  

Διαχείριση ανθεκτικότητας:  
Για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης ανθεκτικότητας, 

εναλλάσσετε ή συνδυάζετε το προϊόν με σκευάσματα με 

διαφορετικό τρόπο δράσης ή σκευάσματα που περιέχουν 

δραστικές ουσίες με διαφορετικό τρόπο δράσης. Επίσης, κάνετε 

προγράμματα αμειψισποράς των καλλιεργειών.

Το σκεύασμα περιέχει την δραστική ουσία 

ζιζανιοκτόνο που ανήκει στην ομάδα 

σύνθεσης λιπιδίων) κατά ΗRAC. 

 

 

σποράς ή φύτευσης της 

προστατευόμενης καλλιέργειας 

 

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειες, είναι δυνατή η 

φύτευση/σπορά όλων των δικοτυλήδονων φυτών. Για τη 

φύτευση/σπορά αγρωστωδών καλλιεργειών πρέπει να περάσουν 

4 εβδομάδες από την εφαρμογή του προϊόντος.

σποράς ή φύτευσης των 

καλλιεργειών που ακολουθούν 

 

Όταν εφαρμόζονται προγράμματα αμειψισποράς, δεν υπάρχει 

κανένας περιορισμός. 

 

της πρόσβασης του ανθρώπου ή 

των ζώων στην καλλιέργεια στην 

οποία έχει εφαρμοστεί το 

Μην εισέρχεστε στη ψεκασμένη καλλιέργεια πριν στεγνώσει 

εντελώς το ψεκαστικό υγρό από την φυλλική επιφάνεια. 

Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν κατάλληλο ρουχισμό εργασίας 

και γάντια εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον 

ψεκασμό. 

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας 

ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας 

Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα, εφόσον χρησιμοποιείται σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην ετικέτα. 

    
GHS07              GHS08           GHS09  

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
 

Σε περίπτωση που οι γειτονικές καλλιέργειες είναι αγρωστώδεις 

και έχουν φυτρώσει κατά τον χρόνο εφαρμογής του 

, τηρήστε μια απόσταση ασφαλείας 1-5 μέτρων 

από αυτές. Στις προτεινόμενες χρήσεις και δόσεις, το σκεύασμα 

αση στα μέρη του φυτού που 

αποτελούν πολλαπλασιαστικό υλικό. Στις ποώδεις καλλιέργειες 

που προορίζονται για την παραγωγή πολλαπλασιαστικού 

πρέπει να εφαρμόζεται πριν την αρχή της 

κινδύνου εμφάνισης ανθεκτικότητας, 

εναλλάσσετε ή συνδυάζετε το προϊόν με σκευάσματα με 

διαφορετικό τρόπο δράσης ή σκευάσματα που περιέχουν 

δραστικές ουσίες με διαφορετικό τρόπο δράσης. Επίσης, κάνετε 

προγράμματα αμειψισποράς των καλλιεργειών. 

εριέχει την δραστική ουσία cycloxydim, 

που ανήκει στην ομάδα Α (παρεμποδιστής 

περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειες, είναι δυνατή η 

φύτευση/σπορά όλων των δικοτυλήδονων φυτών. Για τη 

φύτευση/σπορά αγρωστωδών καλλιεργειών πρέπει να περάσουν 

4 εβδομάδες από την εφαρμογή του προϊόντος. 

Όταν εφαρμόζονται προγράμματα αμειψισποράς, δεν υπάρχει 

Μην εισέρχεστε στη ψεκασμένη καλλιέργεια πριν στεγνώσει 

εντελώς το ψεκαστικό υγρό από την φυλλική επιφάνεια.  

Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν κατάλληλο ρουχισμό εργασίας 

και γάντια εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον 
 

Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα, εφόσον χρησιμοποιείται σύμφωνα 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
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10  Δηλώσεις 

επικινδυνότητας: 

H304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις 

αναπνευστικές οδούς.  
H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.  

H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.  
H336: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.  
H361d: Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.  

H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

 

EUH401: Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 

ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσεως. 

 

11  Δηλώσεις 

προφύλαξης: 

P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. 

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.  

Ρ270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  

P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς. 

P264: Πλύνετε με άφθονο νερό σαπούνι προσεκτικά μετά το χειρισμό.  

P271: Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. 

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά ενδύματα, μέσα ατομικής 

προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. 

 

«Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την συντήρηση 

του ψεκαστικού μηχανήματος κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.» 

 

P501: Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. 

 

SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. [Να μην πλένετε 

τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η μόλυνση 

μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους 

δρόμους.] 

SPe2: Για να προστατέψετε τα υπόγεια νερά, μην εφαρμόζετε το προϊόν το 

φθινόπωρο σε οπωρώνες και σε χλοοτάπητα. Εφαρμόστε στην ελαιοκράμβη μία 

φορά κάθε τρία χρόνια. 

SPe3: Για να προστατέψετε τα φυτά μη-στόχους να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη 

προστασίας 5 μέτρων από τη μη γεωργική γη. 
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12  Πρώτες βοήθειες – 

Αντίδοτο: 

P312: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε 

αδιαθεσία. 

P308 + P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε / 

Επισκεφθείτε γιατρό. 

P301 + P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το 

ΚΕΝΤΡΟΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. 

P331: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. 

Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Ποτέ μην προκαλείτε εμετό ή δίνετε οτιδήποτε 

από το στόμα εάν το θύμα δεν έχει τις αισθήσεις του ή έχει σπασμούς. 

P302 + P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι 

και νερό. 

P332+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: 

Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. 

P304 + P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα 

και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. 

Ζητήστε ιατρική συμβουλή. 

P305 + P351 + P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά 

με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον 

είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 

P337+P313: Αν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: 

Συμβουλευτείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. 

P362+P364: Βγάλτε τα μολυσμένα ενδύματα και πλύνετέ τα πριν τα 

ξαναχρησιμοποιήσετε. 

 
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία. 

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210-7793777 

 

 

 

13 Προστασία των καταναλωτών  

Τελευταία επέμβαση  

πριν τη συγκομιδή ή πριν τη 

διάθεση στην αγορά  

όταν πρόκειται για 

μετασυλλεκτικές χρήσεις: 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 Πατάτα, Φασόλι (ξερό), Μπιζέλι (ξερό), 

Φακές, Λούπινα, Ρεβίθια, Σόγια 
56 

 Τομάτα, Μελιτζάνα, Λαχανάκια 

Βρυξελλών, Αμπέλι (επιτραπέζιο, 

οινοποιήσιμο, σταφίδα ), Φυλλώδεις 

κράμβες (Κινέζικο λάχανο, Κόκκινο 

λάχανο), Φρέσκο κρεμμυδάκι, Πράσο. 

42 

 Καρότο, Ραπανάκι 35 

 Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Φασόλια 

(φρέσκα με λοβό), Κρεμμύδι, 

Σκόρδο, Ασκαλώνιο, Σπανάκι, Λευκό 

Λάχανο, Αντράκλα, Αρωματικά φυτά 

28 

 Πιπεριά, Μαρούλι, Σκαρόλα,  

Λυκοτρίβολο, Κάρδαμο, Κόκκινο Σινάπι, 

Γαιοκάρδαμο 

21 

 Βαμβάκι Δεν ορίζεται 

 Παντζάρι, Σελινόριζα, Χρένο, Παστινάκη, 

Λαγόχορτο, Ελαιοκράμβη, Ζαχαρότευτλο, 

Κτηνοτροφικό τεύτλο, Γογγύλι, Ηλίανθος. 

Ορίζεται από το στάδιο 

ανάπτυξης της καλλιέργειας 
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14  Συνθήκες αποθήκευσης, 

χρονική σταθερότητα του 

σκευάσματος. 

Παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, 

αποθηκευόμενο στην αρχική του κλειστή συσκευασία, μακριά από τρόφιμα 

και ζωοτροφές, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο 
 

 

 

15  Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης 
 Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την 

απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά 

στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή. 

 

 

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών 
 Στο Παράρτημα ΙΙΙ της Υπ. Απόφασης με αριθ. πρωτ. 1985/19768/21.02.2017 του προϊόντος αναφοράς 

FOCUS 10 EC με αριθμό άδειας 70202 καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η απόφαση καθώς 

και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της 

ΣΕΑ, στην διάθεση των ενδιαφερομένων. 

 

 

17  Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών 

-- 

 

 

Β Γενικές υποχρεώσεις    
 1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για 

οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους 

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 ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε 

μελλοντική επανεξέταση. 

3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 547/2011 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 ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την 

συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά. 

6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που 

εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η 

παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.  

7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την 

ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  
 
 

 
 

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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