
 

 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,           12-12-2016 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 9686/105532 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΦΠ & ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ   
 

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150, 17671–ΑΘΗΝΑ Προς: Nissan Chemical Europe SARL Γαλλίας 

TELEFAX: 210 92 12 090   (δια του υπεύθυνου επικοινωνίας: 

Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος   Greenfarm Χημικά Α.Ε., 

Τηλέφωνο: 210 928 7211   Μεσογείων 467 & Γούναρη 40, 

e-mail: inasiopoulos@minagric.gr    153 43 - Αγία Παρασκευή) 
 

 

ΘΕΜΑ: «1. Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά (επανέγκριση) στο φυτοπροστατευτικό 

προϊόν (ζιζανιοκτόνο) TARGA 5 EC (δραστική ουσία: quizalofop-p-ethyl).   

2. Ανάκληση της με αριθ. 7402 άδειας διάθεσης στην αγορά »  

 

AΠΟΦΑΣΗ  

Ο  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  

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 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 τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011, όπως ισχύει, 

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 

περιλαμβάνεται η δραστική ουσία quizalofop-p-ethyl. 

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 546/2011 της Επιτροπής της 10ης-6-11 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. 

5. Τον Κανονισμός (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. 

6. Τον Κανονισμό 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, όπως ισχύει.         

7. Τον Κανονισμό 1272/2008 του Ε. Κ. και του Συμβουλίου της 16-12-08 “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) 1907/2006”, καθώς 

και τη με αριθ. 7923/87577/12.7.13 εγκύκλιο της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.   

8. Τη με αριθ. 14309/162816/22.12.14 Απόφασή μας με θέμα “Αντικατάσταση των εθνικών απαιτήσεων 

κατά την αξιολόγηση για έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων βάση του Καν. 1107/2009”. 

9. Τη με αριθ. 7402 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) TARGA 5 EC (δραστική 

ουσία: quizalofop-p-ethyl), που χορηγήθηκε με την αριθ. 84743/21.4.89 Απόφασή μας και 

τροποποιήθηκε με τις με αριθ. 188126/3.9.10, 95011/23.3.11 (ΑΔΑ: 4Α1ΖΒ-ΦΡ), 6581/68133/1.10.12 

(ΑΔΑ: Β4ΤΝΒ-Τ3Α) και 3614/39237/26.8.14 (ΑΔΑ: ΩΑ6ΓΒ-ΝΟ6) Αποφάσεις μας.     
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10. Τη με αριθ. 11893/1374969/11.11.13 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής για τη 

«Διάθεση αποθεμάτων μετά από ανακλήσεις ή τροποποιήσεις αδειών διάθεσης στην αγορά 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων ». 

11. Τη με αριθ. πρωτ. 5839/61496/28.5.12 αίτηση της εταιρείας Greenfarm Χημικά Α.Ε., ως υπεύθυνη 

επικοινωνίας της εταιρείας Nissan Chemical Europe S.A.R.L. Γαλλίας, καθώς και τα συμπληρωματικά 

στοιχεία που υποβλήθηκαν με την αριθ. 9686/105532/23.9.16 αίτησή της.  

12. Την έκθεση αξιολόγησης του σκευάσματος όπως αυτή αναρτήθηκε από τις αρχές της Γαλλίας στον 

προβλεπόμενο ιστότοπο CIRCABC, στη διαμόρφωση της οποίας συμμετείχε και η ΑΑΑ κάνοντας σχόλια επί 

του προσχεδίου αυτής. 

13. Τη με αριθ. 9379/119137/2.11.15 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2367/4.11.15) με θέμα την “Μεταβίβαση του 

δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους 

Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων”. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
 

Α. Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά (επανέγκριση) στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 

(ζιζανιοκτόνο) TARGA 5 EC (δραστική ουσία: quizalofop-p-ethyl). Η έγκριση χορηγείται με τους 

παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:  
 

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
 

1.1 Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ) 

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης 

1.1.β Ημερομηνία λήξης 

70.191 

12-12-2016 

30-11-2020 

 

 

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εμπορικό όνομα TARGA 5 EC 

1.2.β Μορφή:  Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC) 
 

1.3 Δραστική ουσία  
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO Quizalofop-P-ethyl 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 

ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

95% (β/β) min 

Χημική ομάδα Αρυλοξυφαινοξυ-αλκανοϊκά οξέα 

Παρασκευαστής Nissan Chemical Industries Ltd., 

Agricultural Division Kowa Hitotsubashi Building  

7-1, 3-chome Kanda-Nishiki-cho 

Chiyoda-ku, Tokyo 101-0054, Ιαπωνία  

με εκπρόσωπο στην ΕΕ την εταιρεία: 

Nissan Chemical Europe SARL Γαλλίας 

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: 

Nissan Chemical Industries, Ltd. 

Onoda Plant, 6903-1, Oaza Onoda 

Sanyo-Onoda, Yamaguchi 756-0093, Ιαπωνία 

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας: Είναι εμπιστευτική πληροφορία. Έχουν υποβληθεί και 

παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.  
 

 

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα 
 

α) Κάτοχος της άδειας: Nissan Chemical Europe S.A.R.L. 

Parc d’ Affairs de Crecy, 10A, rue de la Voie Lactee 

69370 St-Didier au Mont d’ Or, Γαλλία 

Τηλ: +33 (0) 4 37 64 40 21, Fax: +33 (0) 4 37 64 68 74 

E-mail: masanori.kai@nissanchem-eu.com 
 

με υπεύθυνο επικοινωνίας την εταιρεία:  

Greenfarm Χημικά Α.Ε. 

Μεσογείων 467 & Γούναρη 40, 153 43, Αγία Παρασκευή 

Τηλ: 210 6990932, Fax : 210 6990862 

E-mail: info@gr.nufarm.com 
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β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση 

στην αγορά  
Greenfarm Χημικά Α.Ε. 

Μεσογείων 467 & Γούναρη 40, 153 43, Αγία Παρασκευή 

Τηλ: 210 6990932, Fax: 210 6990862 

E-mail: info@gr.nufarm.com 

 

   
γ) Παρασκευαστής σκευάσματος: Nissan Chemical Europe S.A.R.L. 

Parc d’ Affairs de Crecy, 10A, rue de la Voie Lactee 

69370 St-Didier au Mont d’ Or, Γαλλία 

Τηλ: +33 (0) 4 37 64 40 21, Fax: +33 (0) 4 37 64 68 74 

E-mail: masanori.kai@nissanchem-eu.com 

 

 

δ)  Εργοστάσια 

παρασκευής του 

σκευάσματος 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων : 

1. Arysta Life Science Europe Africa Middle-East 

Route d’ Artix -BP 80-64150, Nogueres, Γαλλία 

2. Chimac S.A., Rue de Renoy,26/2 B-4102, 

Rue Antonie-Laurent de Lavoiser, Zone Industrielle Ougree-Βέλγιο  

 

ε)  Εργοστάσια 

συσκευασίας του 

σκευάσματος 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 

1. Arysta Life Science Europe Africa Middle-East 

Route d’ Artix -BP 80-64150, Nogueres, Γαλλία 

2. Chimac S.A., Rue de Renoy,26/2 B-4102, 

Rue Antonie-Laurent de Lavoiser,  Zone Industrielle Ougree-Βέλγιο 

3.  Κ&Ν Ευθυμιάδη ΑΒΕΕ, ΒΙ.ΠΕ.Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 75022-Σίνδος  

 

στ) Εγγυημένη 

σύνθεση του  

σκευάσματος: 

δραστική ουσία: quizalofop-p-ethyl 5% β/ο, βοηθητικές ουσίες 94,5% β/β 

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος είναι εμπιστευτική πληροφορία και 

παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ  

 

 

2 Συσκευασίες: 
 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 Φιάλη 500 κ.εκ., 1 λίτρου, 3, 5, 10 και 20 λίτρων PE / PA 

2 Φιάλη  500 κ.εκ., 1 λίτρου, 3, 5, 10 και 20 λίτρων  PE / EVOH 
 

3  Οδηγίες 

χρήσης: 

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 

Τρόπος εφαρμογής: Ομοιόμορφος ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με 20-40 λίτρα νερό 

στο στρέμμα, με προτεινόμενη πίεση τουλάχιστον 2 bar. 

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο κατά τα ¾ με νερό, 

προσθέστε την αναγκαία ποσότητα σκευάσματος και υπό συνεχή ανάδευση προσθέστε το υπόλοιπο 

νερό. 

Τρόπος καθαρισμού του εξοπλισμού: Αδειάστε τον εξοπλισμό ψεκασμού, αφαιρέστε τα φίλτρα 

και τα μπεκ, καθαρίστε τα και ξεπλύνετέ τα με καθαρό νερό τρεις φορές. Γεμίστε με καθαρό νερό 

το 10% του ψεκαστικού δοχείου και θέστε σε λειτουργία το σύστημα καθαρισμού εφόσον υπάρχει. 

Κυκλοφορήστε το νερό μέσα από την αντλία και τα άλλα μέρη για τουλάχιστον 1 λεπτό. Αδειάστε 

το ψεκαστικό και επαναλάβετε τη διαδικασία, αδειάζοντας το νερό πλύσης περνώντας το από την 

αντλία, τα λάστιχα και τους αυλούς. Καθαρίστε το εξωτερικό μέρος του ψεκαστικού 

χρησιμοποιώντας τον ελάχιστο δυνατό όγκο νερού. Επανατοποθετήστε τα φίλτρα και μπεκ. Τα 

νερά του ξεπλύματος από κάθε στάδιο πρέπει να συλλέγονται, και να ψεκάζονται στο άκρο του 

αγρού που έγινε η εφαρμογή, ή να διατίθενται με ασφάλεια.  

Συνδυαστικότητα: - 

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: 

Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται σε υψικαμίνους που έχουν 

κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του. 

Τα κενά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος 

ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν με τρύπημα, εναποτίθενται 

σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 
 

4  Κατηγορία 

και τρόπος 

δράσης: 

Διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο ετησίων και πολυετών αγρωστωδών ζιζανίων. Απορροφάται από 

τα φύλλα και το στέλεχος των φυτών και παρεμποδίζει την ανάπτυξη των μεριστωμάτων στα 

φύλλα και στο ρίζωμα.  
 

mailto:info@gr.nufarm.com
mailto:masanori.kai@nissanchem-eu.com
ΑΔΑ: 76Θ74653ΠΓ-Ι6Λ



 

 

5  5.1 Φάσμα δράσης 
Πεδίο Εφαρμογής Στόχος Δόσεις σκευάσματος Τρόπος και χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος αριθ. 

εφαρμογών / 
καλλιεργητική 

περίοδο 

Όγκος ψεκ. 

υγρού  

λτ. / στρ. 

κ.εκ./στρ.  

ΛΑΧΑΝΙΚΑ: 

Καρότο, Τομάτα, Φασόλι με 

λοβό, Μπιζέλι χωρίς λοβό 

ΟΣΠΡΙΑ: 

Φακή, Κουκιά, Ρεβίθια 

ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ: 

Βαμβάκι, Σόγια 

ΠΑΤΑΤΑ  

Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια 20-40 

 

100-150 Μεταφυτρωτικά ως προς την 

καλλιέργεια και τα ζιζάνια 
 

Για ετήσια ζιζάνια 

εφαρμόζεται από το στάδιο 

3-4 φύλλων στη χαμηλότερη 

δόση ή αργότερα με τη 

μεγαλύτερη δόση. 
 

Για πολυετή ζιζάνια 

εφαρμόζεται από το στάδιο 

επιμήκυνσης του στελέχους 

ως και στο φύλλο σημαίας.  

1 

Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια 20-40 

 

150-300 

Ηλίανθος Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια 20-40 100-150 

Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια 20-40 150 

Ελαιοκράμβη Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια 20-40 100-150 

Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια 20-40 150 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ: 

Ζαχαρότευτλα  

Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια 20-40 100-150 

Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια 20-40 150-300 

 

Παρατηρήσεις: 

1. Καταπολεμούμενα ζιζάνια: 

Ευαίσθητα ζιζάνια:  

Ετήσια ζιζάνια: Alopecurus myosuroides (Αλεπονουρά), Avena sp. (Αγριοβρώμη), Bromus sp. 

(Βρόμος), Digitaria sanguinalis (Αιματόχορτο), Echinochloa crus-galli, Echinochloa phyllopogon 

(Μουχρίτσα), Hordeum vulgare (Κριθάρια), Lolium sp. (Ήρες), Oryza rufipogon, Phalaris sp. 

(Φαλαρίδες), Sorghum halepense (Βέλιουρας από σπόρο), Triticum aestivum (Σιτάρια),  

Πολυετή ζιζάνια: Agropyron repens (Αγρόπυρο), Sorghum halepense (Βέλιουρας από ρίζωμα). 

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:  

Ετήσια ζιζάνια: Setaria sp. (Σετάριες), Poa annua (ετήσια Πόα).   

Πολυετή ζιζάνια: Cynodon dactylon (Αγριάδα). 

Ανθεκτικά ζιζάνια: Όλα τα πλατύφυλλα 

2. Οι μικρές δόσεις εφαρμόζονται όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε νεαρό στάδιο. 

3. Χρόνος εφαρμογής: 

Το Sorghum halepense καταπολεμείται καλύτερα με σπαστή εφαρμογή, με δόση 100 κ.εκ. / 

στρέμμα όταν έχει μήκος βλαστού 20 – 30 εκατοστά και  125 .εκ. / στρέμμα για τις αναβλαστήσεις. 

Η Poa annua καταπολεμείται καλύτερα σε μικρό στάδιο και σε δόση 300 κ.εκ. / στρέμμα. 

4. Μη ψεκάζετε τον Ηλίανθο μετά το στάδιο των 6 πραγματικών φύλλων. 

5. Μη ψεκάζετε όταν ο καιρός είναι ψυχρός και όταν οι καλλιέργειες δεν είναι εύρωστες. 

6. Μη ψεκάζετε όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες, ξηρός αέρας και παρουσία δρόσου στα φύλλα. 

7. Κατά την εφαρμογή του Targa 5 EC σε καλλιέργειες φασολιών, μπιζελιών και ηλίανθου, να μην 

αναμιγνύεται με λάδι ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν και λίπασμα. 

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ. 

 

6  Ειδικές συνθήκες 

γεωργικές, 

φυτοϋγείας ή 

περιβαντολλογικές 

υπό τις οποίες το 

σκεύασμα μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί 

ή να αποκλειστεί 

- Φυλάξτε το χωριστά από γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και σπόρους. 

- Χρησιμοποιείστε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα. 

- Μη ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες. 

- Μη ψεκάζετε όταν φυσάει. 

- Μη διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών. 

- Μη το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δε συνιστάται. 

- Μη χρησιμοποιείτε άλλο γεωργικό φάρμακο 3 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή του 

Targa 5 EC. 
 

 

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και: 
   

 -σποράς ή φύτευσης της προσ-  

 τατευόμενης καλλιέργειας: Δεν απαιτείται  

 -σποράς ή φύτευσης των  

 καλλιεργειών που ακολουθούν: Δεν απαιτείται   

 -της πρόσβασης του ανθρώπου   

 ή των ζώων στην καλλιέργεια   
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 που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το 

ψεκαστικό υγρό από τις επιφάνειες των φύλλων. 

Σε περίπτωση που οι εργάτες πρέπει να εισέλθουν στον  αγρό σύντομα μετά 

την εφαρμογή θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια.   

 

 

8  Στοιχεία φυτοτοξικότητας, 

ευαισθησίας ποικιλιών και 

κάθε άλλης παρενέργειας στα 

φυτά ή τα προϊόντα τους. 

 Η μέγιστη δόση στον ηλίανθο θα πρέπει να είναι 150 κ.εκ. σκευάσμ./ 

στρέμμα, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος φυτοτοξικότητας.  

 Στις καλλιέργειες φασόλια με λοβό και μπιζέλια χωρίς λοβό ενδέχεται να 

προκαλέσει φυτοτοξικότητα. Γι’ αυτό συνιστάται να προηγηθεί δοκιμή 

μικρής κλίμακας.  
 

9  Σήμανση 

σκευάσματος: 
      

GHS05, GHS07, GHS08, GHS09 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

 

10  Δηλώσεις 

επικινδυνότητας: 

H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και 

διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. 

H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. 

H317 Μπορεί να προκαλέσει δερματική αλλεργική αντίδραση. 

H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 

H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. 

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. 

EUH066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. 
 

11  Δηλώσεις 

προφύλαξης: 

P102 Μακριά από παιδιά. 

P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο. 

P270 Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 

P273 Αποφύγετε την ελευθέρωση στο περιβάλλον. 

P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. 

P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. 

“Φοράτε γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση του προϊόντος και ολόσωμη φόρμα και 

γάντια κατά την εφαρμογή”. 

“Οι εργάτες να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια όταν εισέρχονται στο χώρο 

εφαρμογής, λίγο μετά τον ψεκασμό”. 

SP1 Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. 

SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη 

ζώνη προστασίας  5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα. 

SPe8 Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μία αψέκαστη ζώνη 

προστασίας 10 μέτρων από μη γεωργική γη όταν η δόση εφαρμογής για τις 

προβλεπόμενες χρήσεις είναι ≥ 400 κ.εκ /στρέμμα και 5 μέτρων από μη 

γεωργική γη όταν η δόση εφαρμογής για τις προβλεπόμενες χρήσεις είναι < 

400 κ.εκ. /στρέμμα. 
 

12  Πρώτες 

βοήθειες–

αντίδοτο: 

Γενικά: Απομακρύνετε τα λερωμένα ρούχα αμέσως και απορρίψτε τα ασφαλώς. 

Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινήσετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον 

ζεστό και σε ηρεμία. Εάν τα συμπτώματα επιμείνουν, καλέστε ιατρό. 

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλύνετε αμέσως με νερό και σαπούνι. Αναζητήστε 

ιατρική συμβουλή. 

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και αναζητήστε 

ιατρική συμβουλή. 

Σε περίπτωση κατάποσης: Μη προκαλέσετε εμετό. Πλύνετε το στόμα με νερό. Κρατήστε τον 

παθόντα σε ηρεμία. Καλέστε αμέσως ιατρό. 

Πληροφορίες για το γιατρό: Συμπτώματα: Κανένα σύμπτωμα δεν είναι μέχρι σήμερα γνωστό. 

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε αρχικά συμπτωματική και υποστηρικτική 

θεραπεία (απομόλυνση – παρακολούθηση ζωτικών λειτουργιών). Εφόσον καταποθεί ποσότητα 

μεγαλύτερη από μια γουλιά, χορηγήστε ενεργό άνθρακα και sodium sulfate. 

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793 777 
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13 Προστασία των καταναλωτών   

13.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs):  Σύμφωνα με το  Κανονισμό 396/2005, όπως ισχύει. 
 

 

13.2 Τελευταία  

        επέμβαση πριν τη 

        συγκομιδή:  

 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες  

Καρότο, Τομάτα, Φασόλι με λοβό, Μπιζέλι χωρίς λοβό 21  

Ζαχαρότευτλα 60  

Όσπρια ( Φακή, Κουκιά, Ρεβίθια), Ηλίανθος, Πατάτα, Βαμβάκι 45  

Ελαιοκράμβη, Σόγια 90  

 

14  Συνθήκες 

αποθήκευσης, 

χρονική σταθερότητα 

του σκευάσματος: 

Αποθηκεύστε το σφραγισμένο στην αρχική του συσκευασία σε καλά αεριζόμενο 

χώρο, μακριά από πηγές θερμότητας ή φλόγες, προστατευμένο από το ηλιακό φως, 

σε θερμοκρασίες 0-30
ο
C. Μην αφήσετε το προϊόν να παγώσει. Στις συνθήκες αυτές 

το προϊόν παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής του.  

 

 

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. 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 Καν. 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. 
 

 

 

Γ. Ανακαλούμε τη με αριθ. 7402 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) 

TARGA 5 EC (δραστική ουσία: quizalofop-p-ethyl), που χορηγήθηκε με την αριθ. 

84743/21.4.89 Απόφασή μας και τροποποιήθηκε με τις με αριθ. 188126/3.9.10, 95011/23.3.11 

(ΑΔΑ: 4Α1ΖΒ-ΦΡ), 6581/68133/1.10.12 (ΑΔΑ: Β4ΤΝΒ-Τ3Α) και 3614/39237/26.8.14 (ΑΔΑ: 

ΩΑ6ΓΒ-ΝΟ6) Αποφάσεις μας, και ορίζουμε τα ακόλουθες περιόδους χάρητος για τα υπάρχοντα 

αποθέματα του σκευάσματος στην αγορά:    
 

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

καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων για 3 ακόμη μήνες. 

2. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής 

πώλησης για έξι μήνες από την υπογραφή της παρούσας. 

3. Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες για ένα 

ακόμα έτος από την ημερομηνία της παραγράφου 2 ανωτέρω. 
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4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες (μετά την ημερομηνία της παραγράφου 3 

ανωτέρω) θα πρέπει να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, 

με ευθύνη και δαπάνες αυτού. 

5. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που 

προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.  
 

 

 

 

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης  

Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής 
 

 

 

ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ  
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