
 

 
 

   
                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          Αθήνα,        08.03.2019 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ            Αριθμ. πρωτ:  13273/177512 π.ε. 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ   

 
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: Nisso Chemical Europe GmbH 

Γερμανία 
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  (διά του υπευθύνου επικοινωνίας 

Πληροφορίες:  Κ. Μητσοπούλου                                   K. & Ν. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ) 
Τηλέφωνο:      
e-mail: 

210 92 87 165 
kmitsopoulou@minagric.gr 

 
e-mail: 

 
info@efthymiadis.gr 

l.vellis@efthymiadis.gr 
    

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 60369 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος (μυκητοκτόνο) TAKUMI 10 SC (cyflufenamid 10% β/ο) ως προς την ημερομηνία λήξης, την 
επικαιροποίηση των στοιχείων του υπεύθυνου επικοινωνίας και διάθεσης στην αγορά, το 
εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος, τις συσκευασίες, την κατηγορία και τον τρόπο δράσης, 
το φάσμα δράσης, το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του 
ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα, το 
εικονόγραμμα κινδύνου, τις δηλώσεις επικινδυνότητας, τις δηλώσεις προφύλαξης, την τελευταία 
επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές 
χρήσεις και την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/ μελετών» 

 
 

 
AΠΟΦΑΣΗ 

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 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 

τα άρθρα 45 και 37.4 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 Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 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) αριθ. 1907/2006. 

4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (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. 

5. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1527 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Σεπτεμβρίου 2017 για την 

τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των 

περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών cyflufenamid, fluopicolide, heptamaloxyloglucan και 

malathion. 

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 546/2011 της Επιτροπής της 10ης 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. 
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7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του 

Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 

αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 

8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 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. 

9. Tη με αριθ. 1606/16641/2017 (Β’ 629) Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού ΥΠΑΑΤ 

«Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό 

Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, 

Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και 

Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». 

10. Την από 21.11.2018 αξιολόγηση (Registration Report) της Γαλλίας ως Αρμόδιας Αρχής Αξιολόγησης. 

11. Τη με αριθ. πρωτ. 13273/177512/20.12.2018 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Ι. Τροποποιούμε τη με αριθ. 60369 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(μυκητοκτόνο) TAKUMI 10 SC (cyflufenamid 10% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθ. πρωτ. 

221/2331/21.50.2013 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς την ημερομηνία 

λήξης, την επικαιροποίηση των στοιχείων του υπεύθυνου επικοινωνίας και διάθεσης στην αγορά, το 

εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος, τις συσκευασίες, την κατηγορία και τον τρόπο δράσης, το 

φάσμα δράσης, το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου 

ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα, το εικονόγραμμα κινδύνου, τις 

δηλώσεις επικινδυνότητας, τις δηλώσεις προφύλαξης, την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή 

πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις και την κατάθεση 
συμπληρωματικών στοιχείων/ μελετών» 

 

Συγκεκριμένα τα σημεία 1.1.β, 1.4.α, 1.4.β, 1.4.ε, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13.2 και 17 διαμορφώνεται ως 

εξής: 

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

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

1.1.β Ημερομηνία λήξης 

60369 

21.05.2013 

31.03.2024 

 

 
1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα  

α) Κάτοχος της άδειας: Nisso Chemical Europe GmbH 

Berliner Allee 42 -  

40212 Düsseldorf 

Person to contact: Hicham Bouchtia 

e-mail:  bouchtia@nisso-chem.de 
Telephone No.: +49-211-130 66 86 - 11 

  +49-211-130 66 86 - 00 

Telefax No.: + 49 211 328231 

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: K & Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ  

BI.ΠΕ.Θ ΣΙΝΔΟΣ – 

Τ.Κ. 57022, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Τηλ.: 2310568771, 2310568656 
Fax: 2310798423  

E-mail: l.vellis@efthymiadis.gr, info@efthymiadis.gr 
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β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην 

αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα): 

K & Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ  

BI.ΠΕ.Θ ΣΙΝΔΟΣ – 

Τ.Κ. 57022, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Τηλ.: 2310568771, 2310568656 
Fax: 2310798423  

E-mail: l.vellis@efthymiadis.gr, info@efthymiadis.gr 

 

 

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του 

σκευάσματος 

K & Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ  

BI.ΠΕ.Θ ΣΙΝΔΟΣ – 

Τ.Κ. 57022, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Τηλ.: 2310568771, 2310568656 
Fax: 2310798423                                                              

E-mail: info@efthymiadis.gr 

 

 
2 Συσκευασίες 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 Φιάλη 20 κ.εκ. - 1 λίτρο HDPE / HDPE 

2 Δοχείο 1,5 - 5 λίτρα HDPE / HDPE 

 

4  Κατηγορία και 

τρόπος δράσης 
Mυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση για την καταπολέμηση 

του ωιδίου (Sphaerotheca fuliginea) σε αγγούρια, κολοκυθάκια, πεπόνια, 

καρπούζια, κολοκύθες, τομάτες, πιπεριές, φράουλες υπαίθρου και θερμοκηπίου,  

και αγκινάρα υπαίθρου. 
Λόγω του διαφορετικού τρόπου δράσης του παρουσιάζει μεγάλης διάρκειας 

αποτελεσματικότητα κατά του ωιδίου. 

 

 

5  Φάσμα δράσης 

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος 

Δόσεις σκευάσματος 

Τρόπος και 
χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγ. Αρ. 
εφαρμογών 

ανά καλλιερ-
γητική 

περίοδο/ 
μεσοδιάστημ

α (ημέρες) 

κ.εκ./ 100 
λίτρα ψεκ. 

Υγρού 

κ.εκ/ 
στρ. 

(max) 

Όγκος ψεκ.  
υγρού  

λίτρα/ στρ 

Αγγούρια  

Κολοκυθάκια  

Αγρού και 

θερμοκηπίου  

Ωίδιο  

Sphaerothec

a fuliginea  

(SPHRFU) 

10-30 15 50 - 150 

Αρχή των 

επεμβάσεων 

προληπτικά 

πριν την 

εμφάνιση των 
συμπτωμάτων 

της ασθένειας 

με επανάληψη 

της επέμβασης 

μετά από 7 

μέρες αν 

χρειάζεται. 

 

2/7-14 

Πεπόνια 

Καρπούζια  

Κολοκύθες  

Αγρού και  

θερμοκηπίου  

10-30 15 50 - 150 2/7-14 

Τομάτες  

Πιπεριές 

Αγρού και 

θερμοκηπίου  

10-30 15 50 - 150 2/7-14 
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Φράουλα 
(Υ+Θ)  
(FRAAN)  

Ωίδιο 
Sphaerothec

a fuliginea  
(SPHRFU) 

- 15 20-100 Επεμβάσεις 
προληπτικά 

από το στάδιο 
των 10 πρώτων 
ξεδιπλωμένων 
φύλλων έως 
και το στάδιο 

όπου οι καρποί 
είναι έτοιμοι 

για συγκομιδή 
(BBCH 20-89) 

2/ 10 

Αγκινάρα (Υ) 
CYUSC  

Ωίδιο 
Sphaerothec

a aphani 

(PODOAP) 

Leveillula 

taurica 
(LEVETA) 

- 15 20-100 Επεμβάσεις 
προληπτικά 

πριν την 
εμφάνιση των 
συμπτωμάτων 
της ασθένειας  
(BBCH 40-75) 

2/ 14 

 

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  

Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν 
στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό διάλυμα στην 
φυλλική επιφάνεια. 

 

9  Εικονογράμματα κινδύνου 

    
        GHS09 

- 

 

10  Δηλώσεις 

επικινδυνότητας 

H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 

επιπτώσεις. 
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία 
και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης 
EUH208: Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3-one. Μπορεί να προκαλέσει 
αλλεργική αντίδραση. 
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11  Δηλώσεις 

προφύλαξης 

P405+ P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. 

P401: Αποθηκεύεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. 

P262: Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα 
ρούχα. 
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το 

προϊόν. 

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια. 
«Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά την 

ανάμειξη/ φόρτωση/ εφαρμογή»  

«Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια φοράτε ολόσωμη 

φόρμα εργασίας». 

P501: Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία. 
Sp1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να 

μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/ 

να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις 

λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.   

 
13 Προστασία των καταναλωτών  

   
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών 
Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας 

απόφασης να προσκομίσει στην ΣΕΑ το ακόλουθο: 

 A test of the formulation’s particle size distribution. 
 
ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 221/2331/21.50.2013 μας, όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει. 

 
 

     Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 
 
 
                   Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 

13.1 Τελευταία επέμβαση 

πριν τη συγκομιδή ή 

πριν τη διάθεση στην 

αγορά όταν πρόκειται 

για μετασυλλεκτικές 
χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 

 Αγγούρια -Κολοκυθάκια  

αγρού και θερμοκηπίου  

1  

 Πεπόνια-Καρπούζια-Κολοκύθες 

Αγρού  και θερμοκηπίου  

1  

 Τομάτες - Πιπεριές  

αγρού και θερμοκηπίου  

1  

 Φράουλα (Υ+Θ)  3  

 Αγκινάρα (Υ) 21  
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