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ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΦΠ & ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Αθήνα, 14  - 9 - 2017 

Αριθ. Πρωτ. 6865/67575 

  

  

  

 

Ταχ . Δ/νση: Συγγρού 150 Προς: Α.ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ - 

Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  Γ. ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΗΣ ΙΚΕ 

TELEFAX: 210 92 12 090   4
ο
 χλμ Ιεράπετρας Γραλυγιάς 

Πληροφορίες: Θεοδωρής Παναγιώτης  Ιεράπετρα 

Τηλέφωνο: 210 928 7225   

Email: ptheodoris@minagric.gr  Κοιν: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ 
    
    

    

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 
(νηματωδοκτόνο) TRIPICRIN (δραστική ουσία: chloropicrin), για περιορισμένη και 
ελεγχόμενη χρήση σε καλλιέργειες υπό κάλυψη »  
 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

            Έχοντας υπόψη: 

1. Τον καν. (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 53 αυτού. 

2. Τον καν. 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. 

3. Το νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική 

χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις. 

4. 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". 

5. Την από 22.06.2017 αίτηση της ‘Α.ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ - Γ. ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΗΣ ΙΚΕ’.  

6. Το σχετικό ενημερωτικό σημείωμα της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής. 

7. Την λίστα ελέγχου αιτήσεων άρθρου 53 του καν. 1107/2009 με τις εισηγήσεις των 

αρμόδιων τμημάτων της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής που επισυνάπτεται 

στο από 7 - 8 - 2017 Υπηρεσιακό σημείωμα. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Α Χορηγούμε κατά παρέκκλιση έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με τον Καν. 

1107/2009, άρθρο 53, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν με τα ακόλουθα στοιχεία για χρήση 

εντός των  ΠΕ: 
1. Λασιθίου 

 
1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

 

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ) 

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης 

1.1.β Ημερομηνία λήξης 

3035 
14.9.2017 
17.1.2018 

 

 

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εμπορικό όνομα TRIPICRIN 

1.2.β Μορφή:  Yγρό υποκαπνιστικό   

(vapor release product, VP) 

1.3 Δραστική ουσία 

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO Chloropicrin 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 

ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

99 % (β/β) min 

Χημική ομάδα  

Παρασκευαστής TRINITY MANUFACTURING Inc.  

P.O.Box 1519, Hamlet ,  

N.C. 28345, ΗΠΑ 

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 

επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): 

TRINITY MANUFACTURING Inc.  

P.O.Box 1519, Hamlet ,  

N.C. 28345, ΗΠΑ 

Τεχνικές προδιαγραφές της  

δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας 

Chloropicrin όπως αυτές κατατέθηκαν από την 

ενδιαφερόμενη εταιρεία. Είναι εμπιστευτική 

πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ. 
 

 
1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα 

 

   

α) Κάτοχος της άδειας: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 73, 

Τ.Κ.152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 

Τηλ.: 211 120 5570 

Fax.: 211 120 5572 

E-mail: technical@alfagro.gr 

 

β) Υπεύθυνος επικοινωνίας: Όπως προηγούμενο  

   

γ) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση 
στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη 
χώρα) 

-  

   

δ) Παρασκευαστής σκευάσματος: TRINITY MANUFACTURING Inc.  

P.O.Box 1519, Hamlet ,  

N.C. 28345, ΗΠΑ 
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ε) Εργοστάσιο παρασκευής του 
σκευάσματος 

1.  TriEst Ag Group Inc. 

 c/o A. J. Hudson 

 1101 Industrial Boulevard 

 Greenville, North Carolina 27834, ΗΠΑ  

2.  TriEst Ag Group Inc. 

 c/o Larry Jeffries 

 7610 U. S. Highway 41, North 

 Palmetto, Florida 34221, ΗΠΑ 

3. TriEst Ag Group Inc.. 

 c/o Charles Taylor 

 900 West Golden Rd. 

 Tifton, Georgia 31794, ΗΠΑ 

4. Societa Italiana Sterilizzazioni (SISspa) 

 c/o Giuseppe Sammito 

 Contrada Mogli 

 97011 Acate, Ιταλία 

6. Agroquímicos de Levante, S.A. 

 c/o Tony Carrera 

 Poligono Industrial Castilla, Vial 5, S/N 

 Cheste (Valencia) 46380, Ισπανία 

 

στ) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του 
σκευάσματος 

1.  TriEst Ag Group Inc. 

 c/o A. J. Hudson 

 1101 Industrial Boulevard 

 Greenville, North Carolina 27834, ΗΠΑ  

2.  TriEst Ag Group Inc. 

 c/o Larry Jeffries 

 7610 U. S. Highway 41, North 

 Palmetto, Florida 34221, ΗΠΑ 

3. TriEst Ag Group Inc.. 

 c/o Charles Taylor 

 900 West Golden Rd. 

 Tifton, Georgia 31794, ΗΠΑ 

4. Societa Italiana Sterilizzazioni (SISspa) 

 c/o Giuseppe Sammito 

 Contrada Mogli 

 97011 Acate, Ιταλία 

6. Agroquímicos de Levante, S.A. 

 c/o Tony Carrera 

 Poligono Industrial Castilla, Vial 5, S/N 

 Cheste (Valencia) 46380, Ισπανία  

 

ζ) Εγγυημένη σύνθεση του 
σκευάσματος: 

Δραστική ουσία  

Chloropicrin 1562 g/l (94% β/β) 

Βοηθητικές ουσίες :   5% B/B 

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος 

όπως αυτή κατατέθηκε από την ενδιαφερόμενη 

εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και 

παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ. 

 

 

2 Συσκευασίες 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

 Χαλύβδινες 

φιάλες 

12,45 λίτρα (20 κιλά)  

24,89 λίτρα (40 κιλά),   

56,44 λίτρα (90,7 κιλά),  

62,23 λίτρα (100 κιλά),  

95,95 λίτρα (154,2 κιλά) 

Χάλυβας 
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3  Οδηγίες χρήσης: 

 

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες και μόνο σε καλλιέργειες υπό 

κάλυψη. 

Η ημερομηνία, το θερμοκήπιο, καθώς και η ορθή εφαρμογή της 
παρούσης θα καταγράφεται από τον υπεύθυνο επιστήμονα (με 
προσόντα πωλητή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων) επί του 
πεδίου των παρατηρήσεων του εντύπου καταγραφής της πώλησης 
του προϊόντος και τυχόν διαθέσιμο στίγμα GPS-GIS (συντεταγμένες) 

 Τρόπος εφαρμογής  
Η εφαρμογή μπορεί να γίνεται με δύο τρόπους:  

 

1ος. Μέσω  του συστήματος της στάγδην άρδευσης: 

H εφαρμογή του γίνεται με καθορισμένη συγκέντρωση και τουλάχιστον με 5-

6-σταλάκτες-ανά-τετραγωνικό μέτρο ώστε να επιτευχθεί ομοιόμορφη 

κατανομή.  

Η συγκέντρωση δεν πρέπει να υπερβεί το 1 ml  ή 1,37 gr/lt (δηλαδή 1000 ppm) 

για να μην δημιουργηθούν προβλήματα στο σύστημα άρδευσης. Λίγο πριν την 

εφαρμογή το έδαφος πρέπει να καλύπτεται από πλαστικό (τύπου VIF). Μετά 

την εφαρμογή συνεχίστε την άρδευση  με νερό (τουλάχιστον 5 – 10 λίτρα / 

τετρ. μέτρο ) για να καθαριστούν πλήρως οι αντλίες και οι σωληνώσεις. 

 

2ος . Άμεση έγχυση στο έδαφος : 

Γίνεται με ειδικά μηχανήματα σε βάθος 15 – 30 εκ. και με σημεία εξόδου που 

να μην απέχουν μεταξύ τους περισσότερο από 30 εκ. Κατά την εφαρμογή  το 

έδαφος πρέπει να καλύπτεται  με πλαστικό τύπου (VIF) 

 

Και για τους δύο προαναφερθέντες τρόπους σχετικά με την εφαρμογή του 

πλαστικού  πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα:  

1. Το πλαστικό πρέπει να διατηρηθεί για τουλάχιστον 7 ημέρες για να 

έχουμε πλήρη  απολύμανση. 

2. Κατά την αφαίρεσή του φροντίστε πρώτα να ανασηκώσετε τις 

βυθισμένες στη γη άκρες και μετά από 12 – 24 ώρες, ολόκληρο το πλαστικό 

κάλυμμα.  

3. Πρέπει να μεσολαβούν τουλάχιστον 14 ημέρες μεταξύ της αφαίρεσης 

του πλαστικού και της σποράς ή μεταφύτευσης ή συνολικά 21 ημέρες μεταξύ 

της εφαρμογής και της σποράς ή μεταφύτευσης.  

  

ΠΡΟΣΟΧΗ :  

• Κατά την εφαρμογή ή την αφαίρεση του πλαστικού, τη 

σύνδεση/αποσύνδεση των α’ υλών με το μηχάνημα εφαρμογής, καθώς επίσης 

και σε ενδεχόμενη είσοδο σε μέρος όπου έγινε η εφαρμογή εντός 24 ωρών από 

αυτή, χρησιμοποιείται μάσκα προστασίας προσώπου που να διαθέτει φίλτρο 

(Α2/P3), προστατευτική ενδυμασία και γάντια.  

• Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται σε απόσταση τουλάχιστον 50 μέτρων 

από κατοικημένη περιοχή. 

 Η εφαρμογή του προϊόντος συμπεριλαμβανομένης και της 

αφαίρεσης του πλαστικού πρέπει να πραγματοποιείται παρουσία 

γεωπόνου και από εκπαιδευμένους  χειριστές. 

 Οι εκπαιδευόμενοι γεωπόνοι και χειριστές θα γνωστοποιούνται 

στην  Αρμόδια Αρχή και στην τοπική Αρμόδια Υπηρεσία.  
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  Τρόπος  χειρισμού του προϊόντος σε συσχετισμό με τους τρόπους 

εφαρμογής:  

 

α) Μέσω του συστήματος της στάγδην άρδευσης: Γίνεται απευθείας έγχυση 

μέσω ακριβούς δοσομετρικού μηχανήματος στην κεντρική  σωλήνα παροχής  

νερού  της στάγδην άρδευσης  του προς εφαρμογή χωραφιού. Η εφαρμογή του 

προϊόντος γίνεται κατά την διάρκεια της  ροής του νερού από την κεντρική 

σωλήνα  προς το δίκτυο της στάγδην άρδευσης του προς εφαρμογή χωραφιού 

και μόνο. 

 

β) Με ειδικούς εγχυτήρες: Με άμεση έγχυση στο έδαφος με ειδικές μηχανές.   

 

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: 

Οι άδειοι κύλινδροι πρέπει να αποσυρθούν και να παραδοθούν στον 

προμηθευτή, τηρώντας τις ίδιες προφυλάξεις όπως και για τις γεμάτες φιάλες. 

  

4  Κατηγορία και 

τρόπος δράσης: 

Υποκαπνιστικό-Απολυμαντικό εδάφους για χρήση πριν τη σπορά ή τη 

μεταφύτευση σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες.   

 

5  5.1 Φάσμα δράσης 
Πεδίο Εφαρμογής Στόχος Δόσεις 

εφαρμογής 

Χρόνος / Τρόπος 

εφαρμογής 

 

Μέγιστο αριθμό 

εφαρμογών ανά 

καλλιεργητική περίοδο  

Απολυμαντικό εδάφους 

για εφαρμογή πριν τη 

σπορά ή φύτευση 

καλλιεργειών υπό 

κάλυψη σε γυμνό έδαφος 

(Τομάτα, Πιπεριά, 

Μελιτζάνα, Αγγούρι, 

Πεπόνι, Καρπούζι, 

Κολοκύθι, Καλλωπιστικά: 

Γαρίφαλο, Χρυσάνθεμο, 

Ζέρμπερα, Γλαδίολος, 

Λίλιο, Τριαντάφυλλο) 

Νηματώδεις  
(Globodera spp.) 

 

Μύκητες εδάφους  

(Pyrenochaeta spp, 

Didymella spp.,    

Armillaria spp.) 

 

  

12 – 24 κ. εκ. 

/τετρ. μέτρο 

 ή 

20 – 40 γραμμ. 

 /τετρ. μέτρο 

 

 

 21 ημέρες πριν την σπορά 

ή την μεταφύτευση (7 

ημέρες κάλυψη του 

εδάφους με πλαστικό και 

14 ημέρες αερισμός) μέσω 

της στάγδην άρδευσης ή με 

ειδικούς εγχυτήρες. 

 

 

1 

 

6  Ειδικές συνθήκες 

γεωργικές, 

φυτοϋγείας ή 

περιβαντολλογικές 

υπό τις οποίες το 

σκεύασμα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ή να 

αποκλειστεί 

1. Η εφαρμογή γίνεται σε έδαφος γυμνό και καλά ψιλοχωματισμένο, με 

ικανοποιητική  εδαφική υγρασία, όπως πριν την σπορά  και όταν η 

θερμοκρασία είναι τουλάχιστον 10
ο
 C.  

2. Η μεγάλη δόση συνίσταται  στις περιπτώσεις που υπάρχει μεγάλη μόλυνση 

παθογόνων στο έδαφος.  

3. Για να αποφεύγονται νέες μολύνσεις σε απολυμασμένα εδάφη μη φέρνετε 

χώματα, απορρίμματα ή άλλα υλικά από περιοχές μολυσμένες ή 

ύποπτες για μόλυνση.  

4. Η οργανική λίπανση θα πρέπει να γίνεται πολύ πριν την απολύμανση ή εάν 

γίνεται μετά από αυτή,  κατά το σβάρνισμα του εδάφους, να 

χρησιμοποιηθεί καλά χωνεμένη κοπριά.  

 

Απαγορεύεται η εφαρμογή του σε καλλιέργειες υπαίθρου ή θερμοκηπίου που 

απέχουν λιγότερο από 50 μέτρα από κατοικημένες περιοχές.  Απαγορεύεται η 

χρήση του από μη εξειδικευμένο συνεργείο.  

 

 

 

 

 

 

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας  

 μεταξύ εφαρμογής και:  

 - σποράς ή φύτευσης της προσ-  

 τατευόμενης καλλιέργειας --  

 - σποράς ή φύτευσης των  

 καλλιεργειών που ακολουθούν --  
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 - της πρόσβασης του ανθρώπου   

 ή των ζώων στην καλλιέργεια   

 στην οποία έχει εφαρμοστεί το   

 σκεύασμα Να αποφεύγεται η είσοδος σε έκταση που εφαρμόσθηκε το 

προϊόν για 15 ημέρες μετά την εφαρμογή, χωρίς μέτρα 

προστασίας. 

Να τοποθετηθούν πινακίδες με την εγγραφή «ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

ΜΗ ΠΛΗΣΙΑΖΕΤΕ» με μεγάλα κεφαλαία γράμματα και 

νεκροκεφαλή με χιαστή οστά. 

 

 

8  Στοιχεία 

φυτοτοξικότητας, 

ευαισθησίας 

ποικιλιών και κάθε 

άλλης παρενέργειας 

στα φυτά ή τα 

προϊόντα τους. 

Όταν τηρούνται οι οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα, δεν υπάρχει 

κίνδυνος φυτοτοξικότητας. Σε κάθε περίπτωση να ακολουθούνται τα 

παρακάτω : 

 

1. Μην πραγματοποιείτε εφαρμογές  κοντά σε άλλες καλλιέργειες. 

2. Πριν τη σπορά ή μεταφύτευση, συνιστάται να γίνεται αερισμός και 

ελαφρό σκάλισμα του εδάφους με διασταυρωμένα σβαρνίσματα, σε βάθος  

όχι μεγαλύτερο από αυτό της απολύμανσης, ώστε να απελευθερωθούν 

πλήρως τυχόν υπολείμματα του προϊόντος.  

3. Για την αποφυγή φυτοτοξικότητας να γίνεται απαραίτητα έλεγχος 

βλαστικότητας πριν τη σπορά ή τη μεταφύτευση χρησιμοποιώντας σπόρους 

νεροκάρδαμου (Nasturlium officinale). 

 

 

 

 

 

 

9  ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

    
   GHS06          GHS07         GHS09 

 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

 

10  ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.  

Η330 Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής. 

H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. 

H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 

H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. 

H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα  ύστερα από 

παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση 

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 

επιπτώσεις. 

Πολύ τοξικό για τα άγρια ζώα και τα πουλιά. 

 

11  ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 

P405+P102 Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.  

P260 Μην αναπνέετε  αναθυμιάσεις/αέρια. 

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

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα 

ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. 

P284 Φοράτε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής. 

P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.  

P403+P233 Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης 

διατηρείται ερμητικά κλειστός. 

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

EUH 401 «Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και 

                 το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.» 
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12  Πρώτες βοήθειες - 

Αντίδοτο 

Ρ308+Ρ310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: καλέστε 

αμέσως το  Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό  

Ρ304+Ρ340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε το παθόντα στον 

καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την 

αναπνοή. 

Ρ301+Ρ330 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ξεπλύνετε το στόμα 

Ρ302+Ρ352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ, πλύνετε με 

άφθονο νερό και σαπούνι. 

Ρ305+Ρ351+Ρ338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε 

προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, 

αφαιρέστε τους, Δηλητηριάσεων εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε  

Πληροφορίες για το γιατρό: η δραστική ουσία του TRIPICRIN είναι ένα 

πτητικό υγρό το οποίο σε κατάσταση ατμού έχει ισχυρή δακρυγόνα δράση 

ακόμα και σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις. Τα πρώτα συμπτώματα έκθεσης 

είναι το δάκρυσμα, αναπνευστική δυσκολία και εμετός, ενώ στην συνέχεια 

μπορεί να αναπτυχθεί και πνευμονικό οίδημα. Μετά από αρχικά 

συμπτώματα ερεθισμού ματιών, μύτης και λαιμού η συνεχιζόμενη έκθεση σε 

χαμηλές συγκεντρώσεις ατμού προκαλεί επώδυνο κάψιμο στα μάτια ή 

προσωρινή τύφλωση. Το σκεύασμα στην υγρή του μορφή μπορεί να 

προκαλέσει χημικά εγκαύματα εάν έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια 

και είναι επιβλαβές εάν το καταπιεί κάποιος σε μικρή ποσότητα, αλλά 

μπορεί να είναι θανατηφόρο άν λάβει μεγαλύτερες ποσότητες.  

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόζεται  συμπτωματική θεραπεία.  

Συμβουλευτείτε το Κέντρο 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 

 

 Δεν ορίζεται λόγω του χρόνου εφαρμογής του σκευάσματος (21 

ημέρες πριν τη σπορά ή τη μεταφύτευση). 
 

 

14  Συνθήκες αποθήκευσης, 

χρονική σταθερότητα του 

σκευάσματος. 

Διατηρείται για 2 χρόνια στην αρχική και καλά κλεισμένη συσκευασία 

του, σε χώρο αποθηκεύσεις τοξικών προϊόντων, δροσερό και καλά 

αεριζόμενο, μακριά από το ηλιακό φως και από εύφλεκτα υλικά.  
 

 

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 
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B Γενικές υποχρεώσεις 

1. Οι χρήστες υποχρεούνται να ενημερώνουν την οικεία Περιφερειακή Ενότητα 
και την υπηρεσία μας εάν περιέλθει σε γνώση τους οποιαδήποτε δυσμενή 
επίπτωση από τη χρήση του σκευάσματος. Επισημαίνεται ότι τυχόν 
απόκρυψη κάθε σχετικής πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται 
ποινικά. 

2. O υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά της χώρας μας υποχρεούται 30 
ημέρες μετά τη λήξη της κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης, να καταθέσει 
στην υπηρεσία μας έκθεση χρήσης σχετικά με την ένταση και την έκταση των 
εχθρών/ασθενειών/ζιζανίων που αντιμετωπίστηκαν, τον αριθμό εφαρμογών 
και την ύπαρξη ή ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων, συμπεριλαμβανομένων 
μη χημικών. 

3. Κάθε επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων κάτοχος του 
σκευάσματος, υποχρεούται να παραδώσει στον προμηθευτή μέσα σε 
χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήξη της κατά παρέκκλιση 
άδειας, κάθε ποσότητα του σκευάσματος που δεν χρησιμοποίησε.  

4. Για τα τυχόν αποθέματα του σκευάσματος στα καταστήματα χονδρικής και 
λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων μετά το πέρας της επιτρεπόμενης 
περιόδου χρήσης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο ΠΔ 159/2013 και ειδικότερα 
το άρθρο 10 σημείο η. 

 

 

 
     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

 
  

 
  

   
 Ν. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ 
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