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                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   23.09.2019 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 7149/171714 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ      
 
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: UPL EUROPE Ltd 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  (Δια του υπεύθυνου επικοινωνίας  

TELEFAX: 210 9212090  ΤΟΥΤΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ και ΣΙΑ Ε.Ε. 

Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη  Ξενίας 1, 115 27, Αθήνα) 

Τηλέφωνο: 210 9287160   

e-mail: dmakrogianni@minagric.gr   e-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr 

    

ΘΕΜΑ:  « 1. Ανανέωση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 
(ζιζανιοκτόνο) TARGET 70 WG (metamitron 70% β/β) 

2. Ανάκληση της με αριθ. 7723 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο 
φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) TARGET 70 WG (metamitron 70% β/β)» 

 

 

 
AΠΟΦΑΣΗ 

Ο 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 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 80.5 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 (ΕΕ) αρ. 546/2011 της Επιτροπής της 10
ης

-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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό με αριθμό 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 αριθμό 1907/2006. 
7. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (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 metamitron. 
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8. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2017/195 της Επιτροπής της 3ης Φεβρουαρίου 2017 για την 

ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας metamitron, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011. 

9. Την από 16.01.2014 αξιολόγηση της Γαλλίας. 

10. Τη με αριθ. 619/46787/8.3.19 (ΦΕΚ Β΄ 988/22-03-2019) κοινή Απόφαση του Υπουργού κ. Στ. Αραχωβίτη, 

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

δικαιώματος υπογραφής “με εντολή Υπουργού”, “με εντολή Υφυπουργού” ή “με εντολή Υπουργού και 

Υφυπουργού”, κατά περίπτωση, στους: Γεν. Γραμματέα, Γεν. Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και 

Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γεν. Δ/νσης, Προϊσταμένους Δ/νσης και Προϊσταμένους 

Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων” (Β΄ 988), όπως διορθώθηκε με την αριθ. 

6 αναφορά «ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» (Β’ 1241)  και τροποποιήθηκε με την αριθ. 1679/153682/25-06-

2019 (Β΄ 2701) ΚΥΑ. 
11. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2031/23657/28.02.2012 αίτηση και τα υπ’ αριθ. πρωτ. 968/12684/02.02.2015, 

1327/16583/10.02.2015, 11930/130409/22.11.2016, 11579/127253/14.11.2016, 

7149/171714/10.07.2019 συμπληρωματικά στοιχεία της ενδιαφερόμενης εταιρείας. 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Α 
Χορήγηση οριστικής άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 80.5 του Κανονισμού 

1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν TARGET 70 WG 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 

70347 
23.09.2019 
31.08.2023 

 

 
 

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εμπορικό όνομα TARGET 70 WG 
1.2.β Μορφή  Βρέξιμοι κόκκοι (WG) 

 
 
1.3 Δραστική ουσία  

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO Metamitron 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 

ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

98 % β/β min 

Χημική ομάδα Τριαζινόνες 

Παρασκευαστής 1. Punjab Chemicals and Crop Protection Ltd. 
Oberoi Chambers –II, 4th /5th Floor, 645/646 

New Link Road, Andheri (West), Mumbai  

400 053, Ινδία 

 

Mr. Shalil Shroff 

Τηλ.: + 912226747900 

Fax: + 912226736193/78 

Email: enquiry@pcplsts.com 
 
2. UPL Europe Ltd 
The Engine Rooms, 1st Floor 
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Birchwood Park 

Warrington Cheshire WA3 6YN 

Ηνωμένο Βασίλειο  
 

Loic Bretesché  

Regional Regulatory manager 

UPL Europe Ltd,  

Tel: + 33 146 359 217 

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των  

επιχειρήσεων: 

1. Punjab Chemicals & Crop Protection LTD., 
Milestone 18, Ambala – Kalka Road 

P O Bhankhanpur, Derabassi 

Dist SAS Nagar (Mohali) – 140201, Punjab, Ινδία 

2. UPL Limited 
GIDC Ankleshwar, District - Bharuch,  

Gujarat - 393002, Ινδία 

Τεχνικές προδιαγραφές της  

δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας είναι 

εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία 

της ΣΕΑ. 

 
 
1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα  

α) Κάτοχος της άδειας: UPL EUROPE Ltd 
1st Floor, The Engine Rooms 

Birchwood Park 

Warrington WA3 6YN, Ηνωμένο Βασίλειο  

 

Mrs. Diane Paul  

Regional Regulatory manager  

UPL Europe Ltd.  

Tel: +33 (0) 1 46 35 92 20 

    Υπεύθυνος επικοινωνίας: Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. – “AGRIBIZ” 
Ξενίας 1 , 115 27,  Αθήνα  

Τηλ.: 210 7471000 

Fax: 210 7471009 

E-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr 

  

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ   
ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Θεσ/νίκη, Τ.Θ 1089,  

Τ.Κ.570 22 

  

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος UPL EUROPE Ltd 
1st Floor, The Engine Rooms 

Birchwood Park 

Warrington WA3 6YN, Ηνωμένο Βασίλειο 

  

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των  

επιχειρήσεων: 

1. UPL Europe Ltd. 
Hall Lane, Rookery Bridge, Sandbach 

Cheshire, CW11 3QQ, Ηνωμένο Βασίλειο 

2. Cerexagri B.V. 
Tankhoofd 10, 3196, KE Vondelingenplaat 
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Rotterdam, Ολλανδία 

3. Cerexagri  
14 avenue Manon Cormier, 33530, Bassens, 

Γαλλία 

4. Cerexagri  
8 boulevard de la Louisiane, 13014 , Le Canet,  

Marseille, Γαλλία 

5. Cerexagri  
Plateforme CHEM’POLE 64, Pôle 4 – RD 281 

Avenue du Lac, 64150 MOURENX, Γαλλία 

6. Arysta LifeScience Ougrée Production Sprl  
Rue de Renory 26/2, B-4102 Ougrée, Βέλγιο 

7. UPL Ltd. 
117, G.I.D.C. Ankleshwar 393 002, Ινδία 

8. UPL Ltd. 
3405/6, G.I.D.C., Ankleshwar 393 002, Ινδία  

9. UPL Ltd. 
3101/2, G.I.D.C., Ankleshwar 393 002, Ινδία 

10. UPL Ltd. 
3-11, GIDC, Vapi 396 195, Gujarat, Ινδία 

11. UPL Ltd. 
Plot No 750, GIDC, Jhagadia 396-195, Gujarat, 

Ινδία 

  

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των  επιχειρήσεων: 

1. UPL Europe Ltd. 
Hall Lane, Rookery Bridge, Sandbach 

Cheshire, CW11 3QQ, Ηνωμένο Βασίλειο 

2. Cerexagri B.V. 
Tankhoofd 10, 3196, KE Vondelingenplaat 

Rotterdam, Ολλανδία 

3. Cerexagri  
14 avenue Manon Cormier, 33530, Bassens, 

Γαλλία 

4. Cerexagri  
8 boulevard de la Louisiane, 13014 , Le Canet,  

Marseille, Γαλλία 

5. Cerexagri  
Plateforme CHEM’POLE 64, Pôle 4 – RD 281 

Avenue du Lac, 64150 MOURENX, Γαλλία 

6. Arysta LifeScience Ougrée Production Sprl  
Rue de Renory 26/2, B-4102 Ougrée, Βέλγιο 

7. UPL Ltd. 
117, G.I.D.C. Ankleshwar 393 002, Ινδία 

8. UPL Ltd. 
3405/6, G.I.D.C., Ankleshwar 393 002, Ινδία  

9. UPL Ltd. 
3101/2, G.I.D.C., Ankleshwar 393 002, Ινδία 

10. UPL Ltd. 
3-11, GIDC, Vapi 396 195, Gujarat, Ινδία 

11. UPL Ltd. 
Plot No 750, GIDC, Jhagadia 396-195, Gujarat, 

Ινδία 

12. AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ  
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ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Τ.Θ. 1089 - 570 22, Θεσσαλονίκη 

  

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος Δραστική ουσία: Metamitron 70 % β/β 

Βοηθητικές ουσίες: 28,57 % β/β 

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος 

παρουσιάζεται όπως κατατέθηκε με την υπ. αριθμ. 

7149/171714/10.07.2019 αίτηση της 

ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική 

πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ. 

 
 
2 Συσκευασίες 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 Κουτί 100 γρ. έως 20 κιλά 
Χαρτοκυτίο με σακούλα πολυαιθυλενίου 

(PE) 

2 Σακούλα 100 γρ. έως 20 κιλά 

Σύνθετο υλικό 

PET/ Αλουμίνιο/πολυαιθυλένιο ή 

NYBX (nylon)/Αλουμίνιο/ πολυαιθυλένιο 

3 Σάκος 100 γρ. έως 20 κιλά 
Χάρτινος με εσωτερική σακούλα 

πολυαιθυλενίου (PE) 

4 Δοχείο 100 γρ. έως 20 κιλά HDPE 

 

 
3 Οδηγίες χρήσης: 

 

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες  χρήστες.  
 
Τρόπος εφαρμογής:  
Ομοιόμορφος ψεκασμός με 10-40 λίτρα νερό ανά στρέμμα με μπεκ τύπου 

σκούπας, πίεση ψεκαστικού μέχρι 3 ατμόσφαιρες (45 psi) με σταθερή 

ταχύτητα υπό συνεχή ανάδευση. 

 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: 
Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. 

Προσθέστε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος με αναδευτήρα σε 

λειτουργία. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την 

ανάδευση. 

 
Συνδυαστικότητα: 
Συνδυάζεται με λάδι σε μεταφυτρωτικές εφαρμογές. Σ’ αυτές τις 

περιπτώσεις διαλύουμε πρώτα το σκεύασμα στο ψεκαστικό υγρό και μετά 

προσθέτουμε το λάδι.  

 
Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: 
Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα 

εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια 

ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό. 

 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού  προϊόντος 
και της συσκευασίας:  
Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα 

(τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη 

συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή σκίσιμο, για 

τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία 

συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 
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4 Κατηγορία και 

τρόπος δράσης: 

Εκλεκτικό, διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για τη καταπολέμηση ετησίων 

πλατύφυλλων ζιζανίων στις καλλιέργειες ζαχαρότευτλου και 

κτηνοτροφικού τεύτλου. Απορροφάται κυρίως από τις ρίζες και μερικώς 

από το φύλλωμα των ζιζανίων και μετακινείται ακροπεταλικά. Αναστέλλει 

τη φωτοσύνθεση των ζιζανίων. 

 

 

 

5  Φάσμα δράσης 

Πεδίο 

Εφαρμογής 
Στόχος 

Δόσεις σκευάσματος 

Χρόνος εφαρμογής 

Μεγ. αριθ. 

εφαρμογών ανά 

καλ. 

περίοδο/Μεσοδι

άστημα 

Όγκος ψεκ. 

υγρού 

λίτρα/στρ  

γρ./στρέμμα 

Ζαχαρότευτλα 

BEAVP  

 

Κτηνοτροφικά 

τεύτλα 

BEAVC 

Ετήσια 

πλατύφυλλα 

ζιζάνια (7) 
10-40 200-300 

Προφυτρωτικά, 

αμέσως μετά τη 

σπορά 

BBCH 00-09 

1 

8-40 

170 

σε συνδυασμό 

με 400 – 500 

κ.εκ. λάδι 

Σπαστές εφαρμογές 

μεταφυτρωτικά έως 

τα οκτώ φύλλα της 

καλλιέργειας   

BBCH 18 

 

 

3/6-14 

10-40 100 

1
η
 εφαρμογή: 

προφυτρωτικά 

αμέσως μετά τη 

σπορά ή νωρίς 

μεταφυτρωτικά 

BBCH 00-10 

3/6-14 
10-40 200 

2
η
 εφαρμογή: 

μετά από 6-14 ημέρες 

10-40 200 

3
η
 εφαρμογή: 

μεταφυτρωτικά έως 

τα οκτώ φύλλα της 

καλλιέργειας  

BBCH 18 

Παρατηρήσεις: 
 

1. Η προφυτρωτική εφαρμογή συνιστάται σε εδάφη με επιφανειακή υγρασία και καλή προετοιμασία. Να 

αποφεύγεται η εφαρμογή σε πολύ ελαφρά ή οργανικά εδάφη. Καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται 

εάν ακολουθήσει βροχή (φυσική ή τεχνητή). 

2. Η μεταφυτρωτική εφαρμογή δίνει καλύτερα αποτελέσματα από την προφυτρωτική σε βαριά εδάφη. Ο 

ψεκασμός γίνεται από το στάδιο των δύο πρώτων πραγματικών φύλλων των τεύτλων, όταν δεν έχει 

προηγηθεί ψεκασμός προφυτρωτικά ή όταν εφαρμόστηκε μόνο TARGET 70 WG και από το στάδιο των 

τεσσάρων πραγματικών φύλλων, όταν έχει προηγηθεί προφυτρωτικός ψεκασμός με άλλα ζιζανιοκτόνα. 

3. Τα ζιζάνια είναι ευαίσθητα όταν είναι μικρά, στο στάδιο των 2-4 φύλλων. 

4. Μην το εφαρμόζετε σε φυτά που βρίσκονται σε συνθήκες στρες. 

5. Σε περιπτώσεις έντονης ηλιοφάνειας και υψηλής θερμοκρασίας (>25
o
C) συνιστάται ο ψεκασμός να 

γίνεται τις απογευματινές ώρες. 

6. Η συνολική ποσότητα σκευάσματος/καλλιεργητική περίοδο δεν πρέπει να ξεπεράσει τα 500 κ.εκ./στρ. 

Η μέγιστη δόση είναι 300 γρ./στρ. σε προφυτρωτική εφαρμογή και 200 γρ./στρ. σε μεταφυτρωτική 

εφαρμογή. 

7. Καταπολεμούμενα ζιζάνια 

Προφυτρωτική εφαρμογή  
Ευαίσθητα ζιζάνια 
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Amaranthus retroflexus AMARE (Βλήτο) 

Chenopodium album CHEAL (Λουβουδιά) 

Matricaria sp. MATSS (Χαμομήλι) 

Senecio vulgaris SENVU (Μαρτιάκος) 

Solanum nigrum SOLNI (Αγριοντοματιά ή Στύφνος) 

Xanthium strumarium XANST (Αγριομελιτζάνα) 

 

1η εφαρμογή προφυτρωτικά σε συνδυασμό με 2 εφαρμογές μεταφυτρωτικά 
Ευαίσθητα ζιζάνια 

Alopecurus myosuroides ALOMY (Αλεπονουρά) 

Anagallis arvensis ANGAR (Περδικούλι) 

Solanum nigrum SOLNI (Αγριοντοματιά ή Στύφνος) 

Μετρίως ευαίσθητα: 
Abutilon theophrasti ABUTH (Αγριομπαμπακιά) 

Amaranthus retroflexus AMARE (Βλήτα) 

Chenopodium polyspermum CHEPO (Λουβουδιά πολύσπερµη) 

Matricaria chamomilla MATCH (Χαμομήλι) 

Polygonum persicaria POLPE (Αγριοπιπεριά) 

Senecio vulgaris SENVU (Μαρτιάκος) 

Xanthium strumarium XANST (Αγριομελιτζάνα) 

 

3 Σπαστές εφαρμογές μεταφυτρωτικά σε συνδυασμό με λάδι 
Ευαίσθητα ζιζάνια 

Anagallis arvensis ANGAR (Περδικούλι) 

Polygonum aviculare POLAV (Πολυκόμπι) 

Solanum nigrum SOLNI (Αγριοντοματιά ή Στύφνος) 

Μετρίως ευαίσθητα: 
Abutilon theophrasti ABUTH (Αγριομπαμπακιά) 

Alopecurus myosuroides ALOMY (Αλεπονουρά) 

Amaranthus retroflexus AMARE (Βλήτα) 

Chenopodium album CHEAL (Λουβουδιά) 

Chenopodium polyspermum CHEPO (Λουβουδιά πολύσπερµη) 

Polygonum persicaria POLPE (Αγριοπιπεριά) 

 

 

6  Ειδικές συνθήκες γεωργικές, 

φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές 

υπό τις οποίες το σκεύασμα 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να 

αποκλειστεί 

Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης 

ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ), όπου 

αυτό είναι δυνατό, και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων 

(ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης) για την αποφυγή 

ανάπτυξης ανθεκτικότητας. 

Να μη χρησιμοποιούνται ως ζωοτροφή τα ψεκασμένα φύλλα 

των τεύτλων που προέρχονται από αραίωση ή αποτυχία της 

καλλιέργειας. 

 

 

 

 

 

 

7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας  

 μεταξύ εφαρμογής και:  

 - σποράς ή φύτευσης της 

προστατευόμενης 

καλλιέργειας 

--- 

   

 - σποράς ή φύτευσης των 

καλλιεργειών που ακολουθούν 

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία 

χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα, στον ίδιο αγρό μπορεί να 

ξανασπαρεί εκτός από τεύτλα, πατάτα ή αραβόσιτος και αφού 
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προηγηθεί άροση του εδάφους. 

   

 - της πρόσβασης του 

ανθρώπου ή των ζώων στην 

καλλιέργεια στην οποία έχει 

εφαρμοστεί το σκεύασμα 

Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά. 

 

 

 

8  Στοιχεία φυτοτοξικότητας, 

ευαισθησίας ποικιλιών και 

κάθε άλλης παρενέργειας στα 

φυτά ή τα προϊόντα τους 

Είναι εκλεκτικό για την καλλιέργεια των ζαχαρότευτλων και 

κτηνοτροφικών τεύτλων και δεν παρουσιάζει καμία 

φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις 

συνιστώμενες οδηγίες χρήσης και τον τρόπο εφαρμογής. 

 

 

 

 

 

9  Προειδοποιητικές 

λέξεις/ 

Εικονογράμματα 

Κινδύνου: 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
 

 
    GHS09 

 

 

10  Δηλώσεις 

επικινδυνότητας 

Η410 Πολύ 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. 

 

 

11  Δηλώσεις 

προφύλαξης 

P405+102 Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. 

P264 Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.           

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

P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική 

νομοθεσία. 

 

«Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά την 

ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή». 

«Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια φοράτε ολόσωμη 

προστατευτική ενδυμασία και γάντια». 

 

SP1 Μην ρυπαίνεται τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην 

πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. 

SPe3 Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα φυτά να αφήσετε μιαν αψέκαστη 

ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη. 
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12  Πρώτες βοήθειες - 

Αντίδοτο 

P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του 

προϊόντος ή την ετικέτα. 
P301+312 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. 

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετέ τα μάτια με καθαρό νερό για 

αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο. 

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το 

ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη 

του σώματος με νερό και σαπούνι.   

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.  

 

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 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 

 
Ζαχαρότευτλα 

Κτηνοτροφικά τεύτλα 
- 

 

 

14  Συνθήκες αποθήκευσης, 

χρονική σταθερότητα του 

σκευάσματος 

Στην αρχική, κλειστή συσκευασία του και σε μέρος ξηρό, 

δροσερό και καλά αεριζόμενο προστατευμένο από υψηλές 

θερμοκρασίες και παγετό (θερμοκρασίες μεταξύ 5 και 35°C) 

παραμένει σταθερό για 2 (δύο) χρόνια από την ημερομηνία 

παρασκευής 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 Προστατευόμενα στοιχεία και μελέτες  

 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. 

 

 

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών 

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας 

απόφασης να προσκομίσει στην ΣΕΑ τα ακόλουθα: 

- A method for determination of metamitron in foodstuffs of animal origin, validated, according 

to the guidance document SANCO 825/00 rev. 8.1. 
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Β Για τα αποθέματα με ετικέτα σύμφωνα με την 106563/17.06.2004 απόφαση μας με την οποία 
χορηγήθηκε η με αριθμό 7723 έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν TARGET 70 WG, όπως 
αυτή τροποποιήθηκε, ισχύουν τα παρακάτω: 

  

1. Επιτρέπεται η τιμολόγηση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τον κάτοχο της έγκρισης προς 

τα καταστήματα εμπορίας για έξι (6) επιπλέον μήνες από την υπογραφή της παρούσας (έως 

τις 23.03.2020). 

2. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα πώλησης για δέκα 

επτά (17) επιπλέον μήνες από την υπογραφή της παρούσας (έως τις 23.02.2021). 

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

δέκα οχτώ (18) μήνες από την υπογραφή της παρούσας (έως τις 23.03.2021). 

4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες μετά τις 23.03.2021, θα πρέπει να 

επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και 

δαπάνες αυτού. 

 

 
 

Γ Γενικές υποχρεώσεις  
  

 1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη 

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 στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για 

οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση. 

3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 65 του Κανονισμού (ΕΚ) 

1107/2009 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. Να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα μόνο ηλεκτρονικά 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 στη ΣΕΑ όποτε αυτά 

ζητηθούν.  

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

από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 
 

 
         Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 
 
 
                        Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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