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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Αθήνα,     05-05-2008 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ             Αριθ. πρωτ.:   118375 
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

Ταχ. ∆/νση:        Λ. Συγγρού 150 

Ταχ. Κώδικας:   176 71 – ΑΘΗΝΑ 

TELEFAX:        210 92 12 090 

Πληροφορίες:    Ηλ. Νασιόπουλος 

Τηλέφωνο:         210 928 72 11 

E-mail:               syg046@minagric.gr  

 

 
 

 

 

 

 ΘΕΜΑ:“Χορήγηση οριστικής έγκρισης 

                 στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 

                 (εντοµοκτόνο) ΤREENOL 80 EW ” 

              ΠΡΟΣ: OXON ITALIA SpA (δια της 

                            ΛΑΠΑΦΑΡΜ Α.Ε. 

          Μενάνδρου 73-104 37 ΑΘΗΝΑ) 

          (µε απόδειξη) 
 

ΚΟΙΝ.: 1) Γραφείο κ. Υπουργού 

2) Γραφείο Γεν. Γραµ. κ. Κ. Σκιαδά 

3) Γραφείο Γεν. ∆/ντή Φυτ. 

Παραγωγής 

              4) Μ.Φ.Ι.      (µε e-mail) 

                   5) Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. 

                       Έδρες τους      (µε e-mail) 

              6) Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 

                  ∆ιευθύνσεις Γεωργίας 

 ΄Εδρες τους     (µε e-mail) 
              7) Τµήµατα Β΄, Γ΄, Ε΄ της ∆/νσής µας 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 

 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του  Π.∆. 115/97  (ΦΕΚ Α΄/104/30.5.97)  «έγκριση, διάθεση στην αγορά και 

έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συµµόρφωση προς την οδηγία  91/414/ΕΟΚ  του 

Συµβουλίου όπως έχει συµπληρωθεί»  και ειδικότερα τα άρθρα 8 (παρ. 2 και 3) και 9 (παρ. 1). 

2. Τη µε αριθ.  85418/24.8.88  (ΦΕΚ  Β΄/674/13.9.88)  Απόφασή µας «για την τεχνική και τις 

µεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρµάκων»  και ειδικότερα το κεφάλαιο  Β΄  (παρ. 2). 

3. Τη µε αριθ. 83345/28.7.88 (ΦΕΚ Β΄/599/24.8.88) Απόφασή µας όσον αφορά «τον καθορισµό 

και την τυποποίηση της σήµανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρµάκων». 
4. Τη µε αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β΄/19-9-2002) ΚΥΑ µε θέµα την “ταξινόµηση, 

συσκευασία και επισήµανση επικίνδυνων παρασκευασµάτων”, όπως τροποποιήθηκε µε τη µε αριθ. 

73/2-6-2006 (ΦΕΚ 832/Β/6-7-2006) ΚΥΑ, καθώς και τη µε αριθ. 108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 

1121/Β΄/8-8-2003) απόφασή µας, µε θέµα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρµογής της ΚΥΑ 

265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα». 

5. Τη µε αριθ.  128596/5.12.2005  Απόφασή µας µε την οποία ανανεώθηκε η µε αριθ.  1234/81  

οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν  (εντοµοκτόνο)  SUN OIL 7E,  το οποίο 

περιέχει την ίδια δραστική ουσία, και έχει µεγαλύτερη περιεκτικότητα σε διαφορετική µορφή. 

6. Το Π.∆. 206/2007 «∆ιορισµός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 232 Α΄). 

7. Τη µε αριθ. 263545/4.1.2008 (ΦΕΚ 47/Β΄/18.1.2008) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων για "µεταβίβαση στους Γενικούς Γραµµατείς, Ειδικό Γραµµατέα, 

Προϊσταµένους Γενικής ∆ιεύθυνσης, Προϊσταµένους ∆ιεύθυνσης και Προϊσταµένους Τµήµατος 

της εξουσίας να υπογράφουν µε “Εντολή Υπουργού”". 

8. Τις από 22-12-06, 15-11-07, 20-2-08 και 8-4-08 αιτήσεις της εταιρείας ΛΑΠΑΦΑΡΜ ΑΕ για 

λογαριασµό της OXON ITALIA SpA, καθώς και το από 8-4-08 πρωτόκολλο εξέτασης φακέλου. 
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Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 
 

I. Xορηγούµε στην εταιρεία OXON ITALIA SpA οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά µε 

αριθµό 14238 του φυτοπροστατευτικού της προϊόντος  (εντοµοκτόνο)  µε τα ακόλουθα 

στοιχεία: 
 

1. Εµπορικό όνοµα: TREENOL 

2. Μορφή:  Γαλάκτωµα (emulsion) (EW) 

3. Εγγυηµένη σύνθεση:  oρυκτέλαιο 80% β/β  (µη θειωνούµενο υπόλειµµα: 92% min) 

       βοηθητικές ουσίες:  20% β/β 

(Η πλήρης εγγυηµένη σύνθεση έχει κατατεθεί και βρίσκεται στο φάκελο του σκευάσµατος). 
4. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία: 100%. 

5. α. Παρασκευαστής της δ.ο.: Total Fluides France, 51 Esplanade du General de Gaulle, 

92907, Paris, La Defense, Γαλλία. 

β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: Total Fluides, Γαλλίας. (Η ∆ιεύθυνση του εργοστασίου 

έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσµατος και θεωρείται εµπιστευτικό στοιχείο). 

γ. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.:  Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας  

paraffinic mineral oil,  όπως προσδιορίζονται στα τµήµατα  ζ και η  (έντυπα  IVα,  IVβ  

και  V)  της αίτησης, µε ηµεροµηνία  22-12-2006  (αριθ. πρωτ.  124635)  και παραµένουν 

στα αρχεία της αρµόδιας αρχής. 

6.  α. Κάτοχος της έγκρισης: OXON ITALIA SpA, Via Sempione 195, 200 16 Pero (MI), Ιταλία. 

β. Υπεύθυνος επικοινωνίας:  ΛΑΠΑΦΑΡΜ ΑΕ, Μενάδρου 73, 104 32, Αθήνα. 

γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήµανση: ΛΑΠΑΦΑΡΜ ΑΕ. 

7. Παρασκευαστής του σκευάσµατος: ΟΧΟΝ ΙΤΑLIA SpA., Ιταλία. 

8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσµατος: SIPCAM SpA, Ιταλία. (Η ∆ιεύθυνση του 

εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσµατος και θεωρείται εµπιστευτικό 

στοιχείο). 

9. α. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσµατος: SIPCAM SpA, Ιταλία. (Η ∆ιεύθυνση του 

εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσµατος και θεωρείται εµπιστευτικό 

στοιχείο).  

     β. Συσκευασία: Είδος – µέγεθος:  i) Φιάλες των 50, 100, 150, 200, 250 και 500 κ. εκ. 
ii) ∆οχεία των 1, 3, 4, 5, 10, 15, 20  & 25 λίτρων. 

Υλικό: πολυαιθυλένιο (PE) ή πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) ή COEX. 
 

10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται: 

 Θερινός πολτός, κατά κοκκοειδών, ακάρεων, αφίδων και λεπιδοπτέρων. 
 

11. Τρόπος εφαρµογής:  

Χειµερινοί ψεκασµοί καλύψεως (κατά το λήθαργο των δένδρων) καθώς επίσης 

ανοιξιάτικοι και καλοκαιρινοί ψεκασµοί καλύψεως φυλλώµατος. 
 

12. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: 

-Γεµίζουµε το δοχείο του ψεκαστικού µηχανήµατος µε νερό µέχρι τη µέση 

-Αραιώνουµε το φάρµακο σε µικρή ποσότητα νερού ανακατεύοντας µέχρι να γίνει 

οµοιόµορφο γαλάκτωµα και το ρίχνουµε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. 

-Προσθέτουµε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση µέχρι το τέλος του 

ψεκασµού. 

-Σε περίπτωση που πρέπει να προστεθούν άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, αυτό 

γίνεται αφού πρώτα το γαλάκτωµα του ορυκτελαίου αναδευτεί καλά. 

-Σε περίπτωση που το αναµείξουµε µε βρέξιµη σκόνη, ετοιµάζουµε πρώτα το αραιωµένο 

γαλάκτωµα  ορυκτελαίου  και  µετά  προσθέτουµε  την  ήδη  διαλυµένη  σε  νερό  βρέξιµη  

σκόνη. 
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13. Φάσµα δράσης: 
 

∆όσεις 

 

 

 

Πεδίο 

Εφαρµογής 

 

 

Στόχοι κ.εκ. 

σκευάσµατος 

/ 100 λίτρα 

ψεκ. Υγρού 

Όγκος ψεκ. 

υγρού 

(λίτρα / 

στρέµµα) 

κ.εκ. 

σκευάσµατος

/ στρέµµα 

 

 

Χρόνος 

εφαρµογής 

Μέγιστος 

αριθµός 

εφαρµογών/ 

καλλιεργητ. 

Περίοδο 

 

ΑΜΠΕΛΙ, 

ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΑ 
Χειµερινά αυγά του 

Κόκκινου τετράνυχου 

(Panonychus ulmi) 

1250 50 625 Τέλος χειµώνα µε 

αρχές άνοιξης, 

τουλάχιστον  10  

ηµέρες µετά το 

κλάδεµα και πριν 

την έναρξη 

διόγκωσης των 

οφθαλµών. 

1 

ΕΣΠΕΡΙ∆Ο-ΕΙ∆Η: 

Γκρέιπ φρούτ, 

λεµονιά, 

µανταρινιά, 

πορτοκαλιά, 

φράπα 

 

Κόκκινη ψώρα 

(Aonidiella aurantii), 

Ψευδόκοκκος 

(Planococcus citri), 

Λεκάνιο  

(Saissetia oleae), 

Άσπρη ψώρα 

(Aspidiotus nerii), 

Μαύρη ψώρα  

(Parlatoria zizyphi), 

Άλλα κοκκοειδή  

(Chrysomphalus 

dictyospermi, 

Pericerya purchasi, 

Ceroplastes rusci, 

C. sinensis, 

Mytilococcus beckii, 

Coccus hesperidum), 

Τετράνυχοι 

(Panonychus citri, 

Tetranychus urticae, 

Eriophyes sheldoni, 

Aculus pelecassi), 

Αλευρώδεις  

(Dialeurodes citri, 

Aleurothrixus floccosus) 
 

1250-1600 

 

ή 

 

600  

σε 

συνδυασµό 

µε την 

εγκεκριµένη 

δόση ενός 

εντοµοκτόν

ου  

ή 

ακαρεοκτόν

ου 

 

200-400 2500-6400 
 

ή  

 

 

1200-2400 

σε 

συνδυασµό 

µε την 

εγκεκριµένη 

δόση ενός 

εντοµοκτό- 

νου ή 

ακαρεο-

κτόνου 

 

Μπορεί να 

εφαρµοσθεί καθ’ 

όλη τη διάρκεια του 

χρόνου. 

Συνιστώνται 

ψεκασµοί: 

-Άνοιξης  (µε  την  

έναρξη  της 

 βλάστησης). 

-Καλοκαιριού. 

-Φθινοπώρου. 

-Χειµώνα. 

Η καλύτερη εποχή 

είναι αρχές Ιουνίου 

µε τέλος 

Σεπτεµβρίου. 

Σε περίπτωση 

έντονης προσβολής 

µπορεί να γίνει 

ψεκασµός και τον 

χειµώνα 

(Φεβρουάριο-

Μάρτιο). 

4 

 ΜΗΛΟΕΙ∆Η: 

Μηλιά, 

αχλαδιά 

 

Ψώρα Σαν-Ζοζέ 

(Quadraspidiotus 

perniciosus), 

Παρλατόρια 

(Parlatoria oleae), 

Βαµβακάδα 

(Pseudalacaspis 

pentagona),  

Μυτιλόµορφη ψώρα 

(Lepidosaphes ulmi), 

Σταχτιά ψώρα 

(Epidiaspis leperii), 

Φυλλοδέτες  

(Archis rosanus, 

A podanus), 

Τετράνυχοι  

(Tetranychus urticae, 

Panonychus ulmi, 

Bryobia rubrioculus), 

Ψύλλα (Psylla spp), 

Αφίδες (Eriosoma 

laningerum, Aphis 

pomi, Dysaphis piri,  

D. plantaginea) 

1250-1600 

 

ή 

 

600  

σε συνδυασµό 

µε την 

εγκεκριµένη 

δόση ενός 

εντοµοκτόνου  

ή 

ακαρεοκτόνου 

 

150-250 1875-4000 
 

ή  

 

 

900-1500 

σε 

συνδυασµό 

µε την 

εγκεκριµένη 

δόση ενός 

εντοµοκτό- 

νου ή 

ακαρεο-

κτόνου 

 

Μπορεί να 

εφαρµοσθεί καθ’ 

όλη τη διάρκεια του 

χρόνου. 

Συνιστώνται 

ψεκασµοί: 

-Άνοιξης  (µε  την  

έναρξη  της 

 βλάστησης). 

-Καλοκαιριού. 

-Φθινοπώρου. 

-Χειµώνα. 

 

4 
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ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: 

Βερικοκιά, 

κερασιά, 

ροδακινιά, 

νεκταρινιά, 

δαµασκηνιά 

 

Ψώρα Σαν Ζοζέ 

(Quadraspidiotus 

perniciosus), 

Βαµβακάδα 

(Pseudalacaspis 

pentagona), 

Σφαιρολεκάνιο 

(Sphaerolecanium 

prunastri), 

Παρλατόρια 

(Parlatoria oleae), 

Μυτιλόµορφη ψώρα 

(Lepidosaphes ulmi), 

Αφίδες (Myzus 

persicae, Aphis spp.), 

Φυλλοδέτες (Archips 

rosanus, podanus), 

Ακάρεα  

(Tetranychus spp., 

Bryobia praetiosa, 

Aculus spp), 

Προνύµφες αφίδων 

και άλλων εντόµων. 

1250-1600 

 

ή 

 

600  

σε συνδυασµό 

µε την 

εγκεκριµένη 

δόση ενός 

εντοµοκτόνου  

ή 

ακαρεοκτόνου 

 

150-250 1875-4000 
 

ή  

 

 

900-1500 

σε 

συνδυασµό 

µε την 

εγκεκριµένη 

δόση ενός 

εντοµοκτό- 

νου ή 

ακαρεο-

κτόνου 

 

Μπορεί να 

εφαρµοσθεί καθ’ 

όλη τη διάρκεια του 

χρόνου. 

Συνιστώνται 

ψεκασµοί: 

-Άνοιξης  (µε  την  

έναρξη  της 

 βλάστησης). 

-Καλοκαιριού. 

-Φθινοπώρου. 

-Χειµώνα. 

 

4 

ΑΜΥΓ∆ΑΛΙΑ               >> 1250-1600 

 

ή 

 

600  

σε συνδυασµό 

µε την 

εγκεκριµένη 

δόση ενός 

εντοµοκτόνου  

ή 

ακαρεοκτόνου 

 

100-200 1250-3200 
 

ή  

 

 

600-1200 

σε 

συνδυασµό 

µε την 

εγκεκριµένη 

δόση ενός 

εντοµοκτό- 

νου ή 

ακαρεο-

κτόνου 

Μπορεί να 

εφαρµοσθεί καθ’ 

όλη τη διάρκεια του 

χρόνου. 

Συνιστώνται 

ψεκασµοί: 

-Άνοιξης  (µε  την  

έναρξη  της 

 βλάστησης). 

-Καλοκαιριού. 

-Φθινοπώρου. 

-Χειµώνα. 

 

4 

ΕΛΙΑ Λεκάνιο (Saissetia oleae), 

Ασπιδιωτός 

(Aspidiotus nerii), 

Παρλατόρια 

(Parlatoria oleae), 
Πολίνια (Pollinia pollini), 

Μυτιλόµορφη ψώρα 

(Lepidosaphes ulmi), 

Βαµβακάδα 

(Euphyllura olivina), 

Προνύµφες εντόµων 

1250-1600 

 

ή 

 

600  

σε συνδυασµό 

µε την 

εγκεκριµένη 

δόση ενός 

εντοµοκτόνου  

ή 

ακαρεοκτόνου 

 

150-300 1875-4800 
 

ή  

 

 

900-1800 
σε συνδυασµό 

µε την 

εγκεκριµένη 

δόση ενός 

εντοµοκτό- 

νου ή ακα-

ρεοκτόνου 

Μπορεί να 

εφαρµοσθεί καθ’ 

όλη τη διάρκεια του 

χρόνου. 

Συνιστώνται 

ψεκασµοί: 

-Άνοιξης  (µε  την  

έναρξη  της 

 βλάστησης). 

-Καλοκαιριού. 

-Φθινοπώρου. 

-Χειµώνα. 

4 

ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ Κοκκοειδή 

(Parlatoria spp., 

Aspidiotus spp., 

Diaspis spp., 

Saissetia oleae, 

Icerya purchasi, 

Ceroplastes sinensis, 

Pseudocossus spp), 

Φυλλορύκτες 

(Napticulla 

centifoliella, 

Hyponomeuta 

malinellus, 

Leucoptera spp.), 

Φυλλοδέτες (Tortrix 

spp.), 

Αφίδες (Aphis spp.) 

1250-1600 

 

ή 

 

600  

σε συνδυασµό 

µε την 

εγκεκριµένη 

δόση ενός 

εντοµοκτόνου  

ή 

ακαρεοκτόνου 

 

80 1000-1280 
 

ή  

 

 

480 

σε 

συνδυασµό 

µε την 

εγκεκριµένη 

δόση ενός 

εντοµοκτό- 

νου ή 

ακαρεο-

κτόνου 

 

Μπορεί να 

εφαρµοσθεί καθ’ 

όλη τη διάρκεια του 

χρόνου. 

Συνιστώνται 

ψεκασµοί: 

-Άνοιξης  (µε  την  

έναρξη  της 

 βλάστησης). 

-Καλοκαιριού. 

-Φθινοπώρου. 

-Χειµώνα. 

 

4 
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     ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

1.  Το εύρος των δόσεων εξαρτάται από τη ένταση της προσβολής. 

2.  Κατά τη χρήση του TREENOL 80 E τα δένδρα πρέπει να είναι ποτισµένα. Ποτίζουµε 

µία εβδοµάδα πριν από τον ψεκασµό. 

3.  Αποφεύγετε τον ψεκασµό όταν τα φυτά είναι µισοµαραµένα και σε περιόδους έντονης 

ξηρασίας. 

4.  Να µη γίνεται εφαρµογή µε το σκεύασµα όταν η θερµοκρασία ξεπερνάει τους 32
0
C, γιατί 

µπορεί να εµφανιστούν προβλήµατα φυτοτοξικότητας. 

5.  Να µην γίνονται ψεκασµοί όταν υπάρχει παγετός ή κίνδυνος παγετού, καθώς και σε 

περιόδους ξηρασίας και υπερβολικής υγρασίας. 

6.  Να µη γίνεται εφαρµογή µε το σκεύασµα επί  30  ηµέρες πριν ή µετά την εφαρµογή θείου 

ή θειασβεστίου. 

7.  Στα µηλοειδή και ειδικά στο κρυστάλλι να µην προηγείται ή έπεται εφαρµογή captan, 

folpet, δινιτροενώσεων, carbaryl σε διάστηµα τουλάχιστον  1  εβδοµάδας. 

8.  Να µην χρησιµοποιείται µαζί µε  carbaryl  στα οπωροφόρα δένδρα. 
 

14. Φυτοτοξικότητα:  

Μετά την εφαρµογή του σκευάσµατος και για 14-21 ηµέρες να µην ακολουθήσουν ψεκασµοί 

µε θείο, πολυθειούχα και βορδιγάλειο πολτό. Να µην εφαρµόζεται επί 60 ηµέρες µετά ή 90 

ηµέρες πριν από εφαρµογές captan ή folpet.Να µη συνδυάζεται µε carbaryl ή dimethoate. 

15. Συνδυαστικότητα: 

∆εν συνδυάζεται µε ισχυρά αλκαλικά σκευάσµατα (πολυθειούχα, βορδιγάλειο πολτό), 

καθώς και µε θείο, carbaryl, captan, folpet, dinocap, morestan, dimethoate και tenn-cop. 

16. Σηµάνσεις τοξικότητας:   Xn: Επιβλαβές 

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις): 

R65   Επιβλαβές: µπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύµονες σε περίπτωση κατάποσης. 

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστηµα (R & RΟ φράσεις):    

R52  Επιβλαβές στους υδρόβιους οργανισµούς. 

R53  Μπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. 

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δηµόσια υγεία (S και SΥ φράσεις): 
Για την αποφυγή κινδύνων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, να συµµορφώνεστε µε τις 

οδηγίες χρήσης. 

(S1/2)          Φυλάξτε το κλειδωµένο και µακριά από παιδιά. 

(S13)          Μακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές. 

(S20/21)          Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιµοποιείτε. 

(S23)          Μην εισπνέετε το ψεκαστικό υγρό. 

S28          Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα  πλύντε αµέσως µε άφθονο νερό 

              και σαπούνι. 

(S62)          Σε περίπτωση κατάποσης να µην προκληθεί εµετός: ζητήστε αµέσως  

              ιατρική συµβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του. 

(SY8)          Πλύντε τα χέρια και τα ακάλυπτα µέρη του σώµατος πριν φάτε, πιείτε ή 

                      καπνίσετε και µετά τον ψεκασµό. 

(SY11)          Μη ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης µε το φάρµακο ή τα κενά 

              συσκευασίας του. 

20. Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο: 

 Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εµετό. Ζητείστε αµέσως ιατρική συµβουλή. 

 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια: Πλύνετε αµέσως µε άφθονο νερό κρατώντας τα βλέφαρα 

ανοικτά. Εάν µετά το πλύσιµο ο ερεθισµός επιµένει, ζητείστε ιατρική συµβουλή. 

Αν υπάρχει αναπνευστικό πρόβληµα: Ο παθών να µεταφερθεί σε καθαρό αέρα. Εάν χρειαστεί 

 ζητείστε ιατρική βοήθεια. 

 Αντίδοτο: ∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συµπτωµατική θεραπεία. 
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 Τηλέφωνο Κέντρου ∆ηλητηριάσεων:  210 77 93 777. 
 

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστηµα (SΟ φράσεις):    

S61     Αποφύγετε τη διάθεσή του στο περιβάλλον. Συµβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες/  

δελτίο δεδοµένων ασφαλείας. 

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: 

Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση µε ειδικό εξοπλισµό ή γίνεται τριπλό 

ξέπλυµα  (τα νερά του ξεπλύµατος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο)  και στη συνέχεια αφού 

καταστραφούν προηγουµένως µε τρύπηµα για τη διασφάλιση της µη περαιτέρω χρήσης, να 

εναποτεθούν σε σηµεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 

22. Απαγορεύσεις (Α φράσεις): 

Απαγορεύεται η εφαρµογή του κοντά σε επίγεια χερσαία ύδατα  (λίµνες, ποτάµια). 

Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες. 

23. Περιορισµοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις): 

Π1   -Τελευταία επέµβαση πριν τη συγκοµιδή: 21 ηµέρες για όλες τις καλλιέργειες. 

Σε περίπτωση αναµίξεως µε άλλο σκεύασµα οφείλουµε να τηρούµε την “τελευταία 

επέµβαση” του άλλου σκευάσµατος (αν αυτή είναι πάνω από  21  ηµέρες). 

24. Χρονική σταθερότητα σκευάσµατος-Συνθήκες αποθήκευσης: 

∆ιατηρείται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά 

αεριζόµενο µακριά από εστίες θέρµανσης. Σε αυτές τις συνθήκες παραµένει σταθερό για 

δύο (2) χρόνια από την ηµεροµηνία παρασκευής του. 
 

ΙΙ.     Ετικέτα: 

α) Να είναι σύµφωνη µε το άρθρο 16 του  Π.∆. 115/97,  την Οδηγία  1999/45  του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου  και µε την παρούσα Απόφαση. 

β) Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκοµίζεται 

στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της. 
  

ΙΙΙ. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει µέχρι   31-12-2012. 

β. Πριν τη λήξη της έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής αίτηση ανανέωσης. 

 

 

 
                               Ε.Υ. 

       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

 

 

                                               Κ. ΣΚΙΑ∆ΑΣ 
 


