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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,  24 - 05 - 2017 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 8284/90418 π. ε. 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ    

  

 
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  Ύδρας 2 και Λ. Κηφισίας 
TELEFAX: 210 92 12 090  Τ.Κ. 15232 Χαλάνδρι-Αθήνα 
Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου   
Τηλέφωνο: 210 92 87 161  E-mail: 

Evangelos.Diamantis@dupont.com  
e-mail: chpanagopoulou@minagric.gr    
     
ΘΕΜΑ 
Α   Χορήγηση  οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 
(μυκητοκτόνο) TALENDO 20EC (δ.ο. triflusulfuron). 

 
Β. Ανάκληση της με αριθμό 60250 προσωρινής άδειας διάθεσης στην αγορά στο 
φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) TALENDO 20EC 
  
 
 

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 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 80.5 αυτού. 

2. Το νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική 
χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως έχει τροποποιηθεί 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 Κανονισμό (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. 

5. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 
Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα 
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τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της 
οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 

6. 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  Proquinazid. 

7. Την με αρ. 010273-ΠΡ3/ 16-6-2015 έγκριση του στη Βουλγαρία  και τη σχετική αξιολόγηση. 
8. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β’/1-03-2017) Απόφαση με θέμα 

"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”.» 

9. Τις με αρ. πρωτ.10328/118360/30/10/2015 και  8284/90418 /9/8/2016  αιτήσεις της εταιρείας 
ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
1Α Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 80.5 του 

Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν TALENDO 20EC της εταιρείας 
ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.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 

60621 
24/5/2017 
31/7/ 2021 

 

 
1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εμπορικό όνομα TALENDO 20EC 

1.2.β Μορφή:  Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό  (EC) 

ΑΔΑ: 701Η4653ΠΓ-Δ7Ε



3 

 

1.3 Δραστική ουσία 

Δραστική ουσία 1  

Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών 
ουσίας/ών κατά ISO 

Proquinazid 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής 
δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

95 % (β/β) min 

Χημική ομάδα κουιναζολινών 

Παρασκευαστής DuPont International Operations Sàrl 
2, chemin du Pavillon 
P.O. Box 50 
CH-1218 Le Grand-Saconnex 
Geneva Switzerland 

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 
επιχείρησης 
 
1.DuPont Iberica S.A. 
Valle de Tamon 
Nubledo Municipios de Carreno/Corvera 
E-33469 TAMON Aviles 
Asturias, Spain 
 
2.Saltigo GmbH 
Neusser Landstrasse 
41538 Dormagen, Germany 

Τεχνικές προδιαγραφές της  
δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής 
ουσίας proquinazid προσδιορίζονται στην 
αίτηση της εταιρείας με αρ. πρωτ. 
121040//8-8-2006, αναφέρονται στο Annex 
C της DAR/Δεκέμβριος 2007 και 
παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας 
Αρχής. 

 

 
 
1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα 

 

   

α) Κάτοχος της άδειας: ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
Ύδρας 2 και Λ. Κηφισίας 
ΑΜE1: 
Τ.Κ. 15232 Χαλάνδρι-Αθήνα 
Τηλ.: 210 688 9700 
Fax: 210 688 9799 
E-mail: Evangelos.Diamantis@dupont.com 

 

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
Ύδρας 2 και Λ. Κηφισίας 
ΑΜE: 
Τ.Κ. 15232 Χαλάνδρι-Αθήνα 
Τηλ.: 210 688 9700 
Fax: 210 688 9799 
E-mail:Evangelos.Diamantis@dupont.com 
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β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση 
στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα 
στη χώρα) 

ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
Ύδρας 2 και Λ. Κηφισίας 
ΑΜE: 
Τ.Κ. 15232 Χαλάνδρι-Αθήνα 
Τηλ.: 210 688 9700 
Fax: 210 688 9799 
E-mail:Evangelos.Diamantis@dupont.com 

 

   

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:  DuPont International Operations Sàrl.  
2, chemin du Pavillon 
CH-1218 Le Grand-Saconnex 
Geneva, Switzerland 
Phone +41 (0) 22 717.51.11 
Fax      +41 (0) 22 717.60.88 

 

 

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του 
σκευάσματος 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 
επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): 
DuPont de Nemours (France) S.A.S. 
82 rue de Wittelsheim BP9 
F-68701 Cernay Cedex 
France 

 

   

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του 
σκευάσματος 

DuPont de Nemours (France) S.A.S. 
82 Rue de Wittelsheim 
F-69701 Cernay France 

 

 

στ) Εγγυημένη σύνθεση του 
σκευάσματος: 

Δραστική ουσία 
 Proquinazid 20% β/ο 
Βοηθητικές ουσίες 78,43% β/β 
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του 
σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με 
την υπ.αρ.πρωτ. 10328/118360/30/10/2015 
αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας για 
το σκεύασμα Talendo 20 EC. Είναι 
εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει 
στα αρχεία της ΣΕΑ στο Part C της έκθεσης 
αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας 
Βουλγαρίας. 
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2 Συσκευασία(ες) 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 Φιάλες 50ml PET ( polyethylene terephtalate) 
Κάθε μια φιάλη βρίσκεται εντός χάρτινου κουτιού (εσωτερικό 
κουτί). Κάθε χαρτοκιβώτιο (outer box) περιέχει 10 εσωτερικά 
κουτιά. 

2 Φιάλες 100ml PET ( polyethylene terephtalate) 
Κάθε μια φιάλη βρίσκεται εντός χάρτινου κουτιού (εσωτερικό 
κουτί). Κάθε χαρτοκιβώτιο (outer box) περιέχει 10 εσωτερικά 
κουτιά. 

3 Φιάλες 250ml PET ( polyethylene terephtalate) 
Κάθε μια φιάλη βρίσκεται εντός χάρτινου κουτιού (εσωτερικό 
κουτί). Κάθε χαρτοκιβώτιο (outer box) περιέχει 8 εσωτερικά 
κουτιά. 

4 Φιάλες 1L High density polyethylene (HDPE) coextruded with EVOH 
Οι φιάλες συσκευάζονται σε χαρτοκιβώτια ανά 10. 
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3  Οδηγίες χρήσης: 
 

Τρόπος εφαρμογής:  
Συνιστάται να εφαρμόζεται προληπτικά,  για την καταπολέμηση, 
εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη του ωιδίου της αμπέλου 
(Uncinula necator) και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις Η 
περίοδος εφαρμογής του είναι από τα 3 φύλλα της καλλιέργειας έως 
28 ημέρες πριν τη συγκομιδή. 
 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:  
Πριν από την εφαρμογή βεβαιωθείτε ότι το ψεκαστικό μηχάνημα 
είναι καθαρό και κατάλληλα ρυθμισμένο. Γεμίστε τον περιέκτη του 
ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό και ανοίξτε τον 
αναδευτήρα. Προσθέστε την απαραίτητη ποσότητα TALENDO ® 20 
EC απευθείας στον ψεκαστήρα. Συνεχίστε με την ανάδευση, έως 
ότου γεμίσετε τον περιέκτη μέχρι πάνω με νερό και κατά την 
διάρκεια του ψεκασμού.  
Ο όγκος της εφαρμογής θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένος στην 
πυκνότητα του φυλλώματος στο οποίο πρόκειται να γίνει εφαρμογή. 
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ: 
Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. 
Αφαιρέστε και καθαρίστε χωριστά με άφθονο νερό τα μπέκ και τα 
φίλτρα.  Ξεπλύντε σχολαστικά το βυτίο  και όλα τα μέρη του 
ψεκαστικού με καθαρό νερό αφαιρώντας όλα τα ορατά 
υπολείμματα. Ξεπλύντε όλο το ψεκαστικό μηχάνημα  με καθαρό 
νερό. Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν καθαρίζετε το 
ψεκαστικό μηχάνημα. Μην καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό και 
μη ρίχνετε τα νερά του καθαρισμού κοντά σε πηγάδια ή σε υδάτινες 
επιφάνειες. Ξεπλύντε 3 φορές τα κενά υλικά συσκευασίας και ρίξτε 
τα νερά στο ψεκαστικό. Μην ξαναχρησιμοποιείτε τα κενά υλικά 
συσκευασίας γι οποιαδήποτε άλλη χρήση.  Τρυπήστε ή κάψτε τα 
κενά υλικά συσκευασίας ή απομακρύνετέ τα με άλλο τρόπο 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
 
ΣΥΝΔΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 

 

 
  
 

4  Κατηγορία και 
τρόπος δράσης: 

Μυκητοκτόνο επαφής με προληπτική δράση, για την καταπολέμηση 
του Ωιδίου (Uncinula necator) στο αμπέλι. Το TALENDO 20 EC 
περιέχει (proquinazid), ένα νέο μυκητοκτόνο της κατηγορίας των 
κουιναζολινών με καινοτόμο τρόπο δράσης. Το Proquinazid δρα 
προληπτικά παρεμποδίζοντας την βλάστηση των σπορίων και το 
σχηματισμό απρεσσορίων του μύκητα. 
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5  5.1 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος 

Δόσεις σκευάσματος 
 

Τρόπος και χρόνος 
εφαρμογής 

Μεσοδιά-
στημα 

εφαρμογ
ών 

Μέγιστος 
αριθμός 
εφαρμο-
γών ανά 
καλλιεργ

η-τική 
περίοδο 

Κ.εκ/ 
στρέμμ

α 
 

Κ.εκ/ 
100 

λίτρα  
ψεκ. 
Υγρο

ύ 

Όγκος 
ψεκ. 

υγρού 
λίτρα / 

στρέμμα 

Αμπέλι 
Επιτραπέζιο 
και 
οινοποιήσιμ
ο 

Ωίδιο 
(Uncinula 
necator) 

20-25 - 30-100 
 

Προληπτικοί 
ψεκασμοί 
φυλλώματος, 
μεταξύ του 
σταδίου των 3 
φύλλων (BBCH 13) 
έως και 28 ημέρες 
πριν την 
συγκομιδή 

10-14 
ημέρες 

2 

Παρατηρήσεις 
Να μην εφαρμόζεται σε καλλιέργεια, η οποία βρίσκεται υπό συνθήκες καταπόνησης.  
Να μην εφαρμόζεται σε ελαφριά, αμμώδη εδάφη με πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε οργανική 
ουσία.   
To μεσοδιάστημα εφαρμογών καθορίζεται από την ένταση της προσβολής. 
 
 

6  Ειδικές συνθήκες 
γεωργικές, 
φυτοϋγείας ή 
περιβαλλοντολογικές 
υπό τις οποίες το 
σκεύασμα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ή να 
αποκλειστεί 

Προληπτικές επεµβάσεις στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των 
Παθογόνων. 
Μέγιστος αριθµός επεµβάσεων/καλλιεργητική περίοδο : 2 
Εναλλαγή µε μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης τα οποία 
καταπολεµούν το Ωίδιο. 
Εάν η ασθένεια έχει εγκατασταθεί, το TALENDO 20 EC να 
εφαρμόζεται σε µίγµα ή µετά από ωιδιοκτόνα που έχουν 
θεραπευτική δράση. 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας  

 μεταξύ εφαρμογής και:  
 - σποράς ή φύτευσης της προσ-  

 τατευόμενης 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 το ψεκαστικό διάλυμα στα φύλλα της 
καλλιέργειας. Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν 
κατάλληλη ενδυμασία εργασίας (μακρύ παντελόνι 
και μακρυμάνικη μπλούζα) και γάντια εφόσον 
εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής αμέσως μετά τον 
ψεκασμό. 
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8  Στοιχεία φυτοτοξικότητας, 
ευαισθησίας ποικιλιών και 
κάθε άλλης παρενέργειας στα 
φυτά ή τα προϊόντα τους. 

Το φυτοπροστατευτικό προϊόν TALENDO 20 EC, δεν  
προκαλεί συμπτώματα φυτοτοξικότητας, όταν 
εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. 

 

 

 

 

9  Σήμανση 
σκευάσματος: 

 

                                                                                  ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
    GHS05     GHS08      GHS09 

 

10  Φράσεις R H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. 
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 
H351 Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.  
Η410: πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με 
μακροχρόνιες επιπτώσεις.  

 

11  Φράσεις S P405+P102 Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. 
P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το 
προϊόν. 
P201 – Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.  
P280 – Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα 
/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. 
Ο χρήστης  θα πρέπει να χρησιμοποιεί γάντια, μάσκα και 
προστατευτική ενδυμασίας  κατά την ανάμειξη/φόρτωση  και τον 
χειρισμό του προϊόντος.  
P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία. 
 
SP1 Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να 
μην καθαρίζεται ο εξοπλισμός, με τον οποίο εφαρμόζεται το 
φυτοπροστατευτικό προϊόν κοντά σε επιφανειακά ύδατα/ Να 
αποφεύγεται η μόλυνση μέσω της αποχέτευσης αγροκτημάτων ή 
δρόμων). 
SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε 
μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων από τα επιφανειακά 
ύδατα. 
SPe3 Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μια 
αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων  από την μη γεωργική γη. 
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12  Πρώτες βοήθειες - 
Αντίδοτο 

 
 
P310 – Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. 
P362 + P364– Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετέ τα πριν τα 
ξαναχρησιμοποιήσετε. 
P302 + P352 – ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με 
άφθονο νερό και σαπούνι. 
P332 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος 

Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. 
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.  
P308 + P313 – ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: 
Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. 
Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό 
αέρα. Χορηγήστε οξυγόνο και αν χρειάζεται να γίνει τεχνητή 
αναπνοή. Αν τα συμπτώματα επιμένουν, καλέστε ιατρική βοήθεια 
Σε περίπτωση κατάποσης: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό και μην 
χορηγήσετε τίποτα από το στόμα. 
Κρατήστε τον ασθενή σε θέση ανάπαυσης. Διατηρήστε τη 
θερμοκρασία του σώματός του. 
Εάν το άτομο δεν έχει τις αισθήσεις του, ξαπλώστε το στο πλάι με το 
κεφάλι πιο χαμηλά από το υπόλοιπο σώμα και τα γόνατα 
ημιλυγισμένα. 
Εάν χρειαστεί, μεταφέρετε τον ασθενή σε ένα κέντρο υγείας και 
δείξτε την ετικέτα ή τον περιέκτη. 

 
 Αντίδοτο: Συμπτωματική θεραπεία. 
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 7793777. 
 

 

 
13 Προστασία των καταναλωτών 

  

 
13.1 Τελευταία επέμβαση 

πριν τη συγκομιδή ή πριν τη 
διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται 
για μετασυλλεκτικές χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 

 Σταφύλια 28  
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14  Συνθήκες αποθήκευσης, 
χρονική σταθερότητα 
του σκευάσματος 

Να αποθηκεύεται σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο 
χώρο, στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία. 
Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια. 

 

 

 
 
 
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 καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα 

απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των 
εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων. 

 
 
B Ανακαλούμε τη με αριθ. 60250 έγκριση κυκλοφορίας του φυτοπροστατευτικού  

προϊόντος (μυκητοκτόνο) TALENDO 20 EC, η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. 
125750/17-2-2009 Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Συγκεκριμένα :  

 
1. Επιτρέπεται από την υπογραφή της παρούσας η τιμολόγηση από τον κάτοχο της 

έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων για τρεις 
μήνες  (έως τις 25-08-2017). 

2. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα πώλησης 
για έξι επιπλέον μήνες από την υπογραφή της παρούσας (έως τις 25-11-2017). 
 

3. Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες 
για ένα ακόμα έτος από την ημερομηνία της παραγράφου 2 ανωτέρω (έως τις                        
25-11-2018). 

 
4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες μετά την 25-11-2018, θα πρέπει 

να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με 
ευθύνη και δαπάνες αυτού. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://wwww.minagric.gr/greek/data/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΙΙΙ-ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ.doc
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Γ 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 
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. 

 
 

Ο  Προϊστάμενος  της Διεύθυνσης 
 
 
 
        Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
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