
 

 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,          28-03-2016 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 2569/29939 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΦΠ & ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ   
 

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς:  ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ 

Ταχ.  Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ   Εθνικής Αντιστάσεως 73 

TELEFAX: 210 92 12 090   Τ.Κ.: 152 31- Χαλάνδρι 

Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος    

Τηλέφωνο: 210 928 7211    

e-mail: inasiopoulos@minagric.gr     
 

 

 

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

προϊόν (μυκητοκτόνο) TEBU-MAX (δραστική ουσία: tebuconazole)  

 2. Ανάκληση της με αριθ. 60.030 άδειας διάθεσης στην αγορά »   

 

 

AΠΟΦΑΣΗ   

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 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 21
ης

-10-2009 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 tebuconazole. 

4. 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. 

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”.    

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

την αξιολόγηση για έγκριση φυτοπροστ. προϊόντων βάση του Καν. 1107/2009”. 
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9. Τη με αριθ. 60.030 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) TEBU-MAX 20 EW 

(δραστική ουσία: tebuconazole), η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. 121529/18.10.06 Απόφασή μας και 

τροποποιήθηκε με τις με αριθ. 183342/7.4.10, 12106/140204 π.ε./22.5.14, 8914/97893/29.7.14, 

8536/93941/26.8.14 και 10166/113411 π.ε./23.6.15 Αποφάσεις μας.  

10. Τις με αριθ. πρωτ. 2011/23596/28.2.12, 8553/95235/31.7.13, 12106/140204/15.11.13, 1689/21253/14.2.14, 

10166/113411/11.9.14, 10773/123127/11.11.15 και 2569/29939/9.3.16 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης 

εταιρείας. 

11. Το με αριθ. ΕΜΠ 1548/14.12.15 έγγραφο του ΜΦΙ, με το οποίο απεστάλησαν στη ΣΕΑ τα τελικά 

αναθεωρημένα τμήματα Β και Γ της έκθεσης αξιολόγησης του σκευάσματος. 

12. Τη με αριθ. Υ 26/6.10.15 (B΄ 2144) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού στον 

Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη.  

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 

(μυκητοκτόνο) TEBU-MAX (δραστική ουσία: tebuconazole). Η έγκριση χορηγείται με τους 

παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:  

 

 

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

 

1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ) 

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης 

1.1.β Ημερομηνία λήξης 

60.518 

28-03-2016 

30-08-2020 

 

 

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εμπορικό όνομα TEBU-MAX 

1.2.β Μορφή:  Γαλάκτωμα, λάδι σε νερό (EW) 

 

1.3 Δραστική ουσία (ες) 

α) Κοινή ονομασία της/των δραστική/ςών ουσίας/ών κατά ISO Tebuconazole 

(ομάδα τριαζολών) 

 

 

 

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή 

δραστική ουσία: 

97,5% (β/β) min 

 

 

 

γ) Παρασκευαστής της δ.ο.: ADAMA IRVITA N.V. 

Pos Cabai Office Park, Unit 13 

P.O.Box 403 

Curacao, Netherlands Antilles 

Mr. Iddo Sheffer 

Tel. +599 9 738 4096 

Fax +599 9 738 4005 

irvita@macuracao.com 
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δ) Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 

ADAMA Brasil S.A. 

S.A.Pedro Antonio de Souza, 400 

86031-610 Londrina – PR, Brazil 

 

ADAMA Makhteshim Ltd. 

Ramat Hovav 

P.O.Box 60 

Beer Sheva, 84100, Israel  

  

 

 

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της  

δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας 

tebuconazole όπως έχουν κατατεθεί από την 

παρασκευάστρια εταιρεία ADAMA IRVITA N.V. κατά την 

διαδικασία συμμόρφωσης με την οδηγία καταχώρησης με 

ημερομηνία 15-12-2009 (Αρ.Πρ. Υ.Α.Α.Τ. 135257) και 

παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής. 

 

 

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα  

   

α) Κάτοχος της έγκρισης: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ 

Εθνικής Αντιστάσεως 73 

Τ.Κ.: 152 31- Χαλάνδρι 

Τηλ.: 211 120 5570 

Fax: 211 120 5572 

E-mail: technical@alfagro.gr  

 

   

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση 

στην αγορά 

Ο κάτοχος της έγκρισης 

 

 

   

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος: ADAMA IRVITA N.V. 

Pos Cabai Office Park, Unit 13 

P.O.Box 403 

Curacao, Netherlands Antilles 

Mr. Iddo Sheffer 

Tel. +599 9 738 4096 

Fax +599 9 738 4005 

irvita@macuracao.com 

  

 

 

δ) Εργοστάσια παρασκευής του 

σκευάσματος 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 

ADAMA Makhteshim Ltd. 

Ramat Hovav 

P.O.Box 60 

Beer Sheva, 84100, Israel  
 

ADAMA Brasil S.A.  

S.A.Pedro Antonio de Souza, 400 

86031-610 Londrina – PR, Brazil 
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ε) Εργοστάσια συσκευασίας του 

σκευάσματος 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 

1. ADAMA MAKHTESHIM LTD 
Ταχ. Δ/νση: P.O. Box 60,  

84100 - Beer-Sheva 

Τηλ.: +972 7 3232 1338 

FAX: +972 7 3232 1074 

E-mail: rodica@mcw.co.il   

 

2. ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ 

Διεύθυνση εργοστασίου: 

Οινόφυτα, Θέση Ποταμιά, Βοιωτίας  

Ταχ. Δ/νση: 32 011 - Οινόφυτα, Βοιωτίας 

Τηλ.: 2262 – 30821-3 

FAX: 2262 – 30820 

E-mail: nikos.kosmidis@alfagro.gr 

 

 

στ) Εγγυημένη σύνθεση του 

σκευάσματος: 

Tebuconazole: 20% β/ο 

Βοηθητικές ουσίες: 79,7% β/β 

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση είναι εμπιστευτικό 

στοιχείο και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ. 

 

 

2 Συσκευασία(ες) 

 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1. Φιάλη μέσα σε κουτί 50, 100, 125, 150, 200, 250, 500, 

κ.εκ.  

HDPE/EVOH  

Κουτί χάρτινο 

2. Φιάλη 50, 100, 125, 150, 200, 250, 500 

και 800 κ.εκ., 1 λίτρου και 2 λίτρων 

HDPE/EVOH 

3. Δοχεία  2, 3, 4 , 5 και 10 λίτρων HDPE/EVOH  

 

3  Οδηγίες 

χρήσης: 

 

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες 

 Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως. 

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού 

μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση, προσθέτουμε αναδεύοντας την απαιτούµενη δόση του 

σκευάσµατος.  Συµπληρώνουμε µε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.   

Συνδυαστικότητα: Συνδυάζεται με τα σκευάσματα Mirage 45 EC, Miraculix 45 EC,  

Mavrik Aquaflow 24 EW. Σε περίπτωση συνδυασμού θα προστεθεί πρώτα στο ψεκαστικό 

υγρό:  

Το Mirage 45 EC -TEBU-MAX 20 ΕW, 

Το Miraculix 45 EC -TEBU-MAX 20 ΕW, 

Το TEBU-MAX 20 ΕW - Mavrik Aquaflow 24 EW 

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: 

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται 

τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) και στη 

συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη 

περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας. 

 

4  Κατηγορία και 

τρόπος δράσης: 

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας DMIs (υποομάδα τριαζολών), με 

προληπτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση σε ευρύ φάσμα μυκήτων 

(Βασιδιομύκητες, Ασκομύκητες, Δευτερομύκητες). Σε βιοχημικό επίπεδο δρα 

παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση εργοστερόλης στη θέση της απομεθυλίωσης του C-

14 (Demethylation Inhibitors – DMIs) 
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5  Φάσμα δράσης 

Πεδίο 

Εφαρμογής 
Στόχος 

Δόσεις σκευάσματος 

Τρόπος και χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγ. αριθμός 

εφαρμ/ ανά 

καλλιεργ.περ. 

χρονικό 

μεσοδιάστημα 

μεταξύ 

εφαρμογών 

κ.εκ / 100 

λίτρα ψεκ. 

Υγρού 

Όγκος ψεκ. 

υγρού λίτρα 

/ στρέμμα 
κ.εκ /  

στρέμμα 

 

Μηλιά 

Αχλαδιά 

 

 

 

 

 

Αχλαδιά 

Φουζικλάδιο 

(Venturia 

inaequalis, 

V.pirina) 

Ωϊδιο 

(Podosphaera 

leucotricha) 

Καστανή 

κηλίδωση 

(Stemphylium sp.) 

50 - 90 

 

75-150 90  Από την πράσινη κορυφή και 

εφόσον οι συνθήκες ευνοούν 

την ανάπτυξη των ασθενειών. 

Nα ακολουθούνται οι 

συστάσεις των Κέντρων των 

γεωργικών προειδοποιήσεων 

1 

 

Ροδακινιά, 

Νεκταρινιά 

 

Δαμασκηνιά  

 

Κερασιά 

 

Ωϊδιο 

(Sphaerotheca 

pannosa) 

Μονίλια ανθέων 

και καρπών 

(Monilinia laxa, 

M. fructigena) 

90 75-150 140 Από την έναρξη της άνθησης 

μέχρι την ωρίμανση των 

καρπών και εφόσον οι 

συνθήκες ευνοούν την 

ανάπτυξη των ασθενειών.  Nα 

ακολουθούνται οι συστάσεις 

των  Κέντρων των γεωργικών 

προειδοποιήσεων 

1 

 

 

 

 

 

 

Ελιά  

 

 

Κυκλοκόνιο 

(Cycloconium 

oleaginum) 

 75-125 50-75 Εφαρμογή την άνοιξη και 

εφόσον οι συνθήκες ευνοούν 

την ανάπτυξη της ασθένειας 

1 

Αμπέλι Ωϊδιο  

(Uncinula 

necator) 

 

 40-100 50 Εφαρμογές από την έναρξη 

της βλάστησης εφόσον οι 

συνθήκες ευνοούν την 

ανάπτυξη της ασθένειας 

3 /14 

Σκόρδο  

 

Σκωρίαση 

(Puccinia spp) 

 

 

 25 - 100 125 Εφαρμογή άνοιξη-

καλοκαίρι και εφόσον οι 

συνθήκες ευνοούν την 

ανάπτυξη της ασθένειας  

1 

Τομάτα (Υ+Θ) 

 

Ωίδιο 

(Leveillula spp, 

Sphaerotheca 

spp, Erysiphe 

spp.) 

 40 - 100 125 Εφαρμογή από την έναρξη 

της βλάστησης και  εφόσον 

οι συνθήκες ευνοούν την 

ανάπτυξη της ασθένειας 

 

1 

 

Πιπεριά (Θ) 

 

Ωίδιο 

(Leveillula spp, 

Sphaerotheca 

spp, Erysiphe 

spp.) 

 40 - 100 125 Εφαρμογή από την έναρξη 

της βλάστησης και  εφόσον 

οι συνθήκες ευνοούν την 

ανάπτυξη της ασθένειας 

1 

 

Σιτάρι 

Κριθάρι 

Σεπτοριάσεις 

(Septoria spp) 

Σκωριάσεις 

(Puccinia spp.) 

 25-60 125 Εφαρμογές με την εμφάνιση 

των πρώτων συμπτωμάτων 

των ασθενειών  

2/14 

Σπαράγγι Σκωρίαση 

(Puccinia 

asparagi) 

 100 125 Εφαρμογές μετά την 

συγκομιδή από Ιούλιο μέχρι 

Σεπτέμβριο εφόσον οι 

συνθήκες ευνοούν την 

ανάπτυξη της ασθένειας  

2 / 14  

Παρατηρήσεις: 

1. Στις δενδρώδεις καλλιέργειες, οι δόσεις ανά 100 λιτ.νερό να συνδυάζονται κατάλληλα με τον όγκο του 

ψεκαστικού υγρού ώστε να μην ξεπερνιέται η δόση στο στρέμμα 

2. Στο σκόρδο να γίνεται μια εφαρμογή ανά 3 έτη. 

3.          Να μην γίνονται εφαρμογές το φθινόπωρο στο σκόρδο. 

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας 
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6  Ειδικές συνθήκες γεωργικές, 

φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές 

υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί ή να 

αποκλειστεί 

Διαχείριση ανθεκτικότητας: 

Χρήση του TEBU - MAX 20 EW προληπτικά και σε εναλλαγή  

με μυκητοκτόνα  που  δεν ανήκουν στην ομάδα των DMIs και 

δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με εκείνα της 

ομάδας των DMIs, στην οποία ανήκει και το tebuconazole. 

 

 

 

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 που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην εισέρχεσθε στην ψεκασμένη περιοχή 

πριν το ψεκαστικό υγρό στεγνώσει στα 

φύλλα. 

 

 

8  Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και 

κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους. 

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες 

χρήσεις και δόσεις 
 

9  Σήμανση 

σκευάσματος:       ΠΡΟΣΟΧΗ 
 

10  Δηλώσεις 

επικινδυνότητας 

Η319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 

H361d  Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο. 

H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.    

EUH208 Περιέχει Propanoic acid, 2-hydroxy-,2-ethylhexyl ester & Rosin. Μπορει 

να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. 

EUH401 Για να αποφύγετε τους κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία και το 

περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 
 

11  Δηλώσεις 

προφύλαξης 

P405 +P102 Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. 

P201 Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πρίν από τη χρήση 

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

Ρ273 Αποφύγετε την ελευθέρωση στο περιβάλλον 

Ρ280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά ενδύματα και  μέσα ατομικής 

προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. 

«Φοράτε κατάλληλα γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο κατά την 

ανάμιξη/φόρτωση, γάντια ολόσωμη φόρμα και μπότες κατά την εφαρμογή και 

γάντια & ολόσωμη φόρμα κατά τη συγκομιδή.» 

«Για την εφαρμογή σε δενδρώδεις καλλιέργειες, συνιστάται η χρήση τρακτέρ κλειστής 

καμπίνας» 

Sp1    Mη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. 

SPe3  Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη 

προστασίας από επιφανειακά ύδατα: 

5 μέτρων σε Σιτάρι, Κριθάρι, Σκόρδο, Τομάτα, Πιπεριά, 10 μέτρων στο Αμπέλι,  

15 μέτρων στην Ελιά, 20 μέτρων στα Μηλοειδή, 25 μέτρων στα Πυρηνόκαρπα. 
 

12  Πρώτες 

βοήθειες - 

Αντίδοτο 

Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή 

την ετικέτα.  

Σε περίπτωση εισπνοής :Μεταφέρετε το παθόντα στο καθαρό αέρα. Συμβουλευτείτε 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.  

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. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. 

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ  ΔΗ ΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 2107793777 
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13 Προστασία των καταναλωτών  

   

13.1 Μέγιστα Όρια  

Υπολειμμάτων (MRLs) 

Φυτικά προϊόντα MRL’s 

σε mg/kg 

         Tebuconazole Σύμφωνα με τον Κανονισμό 396/2005, όπως ισχύει.  

 

13.2 Τελευταία επέμβαση 

πριν τη συγκομιδή ή 

πριν τη διάθεση στην 

αγορά όταν πρόκειται 

για μετασυλλεκτικές 

χρήσεις: 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες  

Μηλιά, Αχλαδιά, Αμπέλι 14  

Ροδακινιά, Νεκταρινιά, δαμασκηνιά, Κερασιά 7  

Ελιά  Δ.Ε.  

Σκόρδο 21  

Τομάτα (Υ+Θ), Πιπεριά (Θ) 3  

Σιτάρι, Κριθάρι 28  

Σπαράγγι  6 μήνες  

 

14  Συνθήκες αποθήκευσης, 

χρονική σταθερότητα του 

σκευάσματος: 

Να αποθηκεύεται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία , σε 

μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενος, μακριά από πηγές 

θερμότητας και ηλιακό φως. Στις συνθήκες αυτές το σκεύασμα 

διατηρείται σταθερό δύο (2 χρόνια) 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 της παρούσας 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. 
 

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 547/11 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 της παρούσας στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 
 
 

Γ. Ανακαλούμε τη με αριθ. 60.030 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) 

TEBU-MAX 20 EW (δραστική ουσία: tebuconazole), η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. 

121529/18.10.06 Απόφασή μας και τροποποιήθηκε με τις με αριθ. 183342/7.4.10, 12106/140204 

π.ε./22.5.14, 8914/97893/29.7.14, 8536/93941/26.8.14 και 10166/113411 π.ε./23.6.15, και 

ορίζουμε τα ακόλουθες περιόδους χάρητος για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος στην 

αγορά:    

http://wwww.minagric.gr/greek/data/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΙΙΙ-ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ.doc
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1. Επιτρέπεται από την υπογραφή της παρούσας η τιμολόγηση από τον κάτοχο της έγκρισης 

(ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ) προς της επιχειρήσεις χονδρικής και λιανικής πώλησης  

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. 

4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες (μετά το πέρας των προθεσμιών που 

ορίζονται στις παραγράφους 2 και 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 Δ/νσης Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής 

 

 

 

                ΕΛ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ  

 

ΑΔΑ: 7ΛΦΘ4653ΠΓ-ΟΜΝ


		2016-03-30T10:15:02+0300
	Athens




