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                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Αθήνα,   

2 -9-2015 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ. πρωτ: 975/12926 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  

  

 

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς:  DUPONT HELLSA S.A. 

Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ   Ύδρας 2 και Λ.Κηφισίας 280 
TELEFAX: 210 92 12 090   152 32 Χαλάνδρι 
Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου   Αθήνα-Ελλάδα  
Τηλέφωνο: 210 92 87 161   E-mail 

Evangelos.Diamantis@dupont.com 
e-mail: chpanagopoulou@minagric.gr    

     

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης 

στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό 

προϊόν (μυκητοκτόνο) TALENDO 

EXTRA EC (δ.ο. Proquinazid + 

Tetraconazole) 

 

 

   
    

    

    

    

 

AΠΟΦΑΣΗ 

Ο 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

      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 την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 33 αυτού. 

2. Το νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική 
χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις. 

3. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 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) αριθ. 
1907/2006 
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4. 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. 

5. 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 και για την τροποποίηση της 
οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 

6. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 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 

7. Την αξιολόγηση και έγκρισή του στην Ισπανία. 
8. Το εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  
9. Τη με αριθ. Πρωτ. Υ103/02.03.2015 (ΦΕΚ 309/Β/02.03.2015) Απόφασης ανάθεσης 

αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Ε. Αποστόλου. 
10. Τη με αριθ. Πρωτ. . 6252/78481(ΦΕΚ 309/Β/02.03.2015) Απόφαση Μεταβίβασης του 

δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Αναπληρωτή Γενικό 
Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, 
Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος 
και Υπεύθυνους Γραφείου του πρώην Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

11. Την από 17/10/2011 αίτηση της εταιρείας 

 
     ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Α Χορηγούμε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 33 του 
Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν TALENDO EXTRA της εταιρείας 
DUPONT HELLSA S.A., 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 

60471 

             2/9/2015 

31/12/2020 

 

 

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εμπορικό όνομα TALENDO EXTRA 

1.2.β Μορφή:  EC – Υγρό γαλακτοματοποιήσιμο 
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1.3 Δραστική ουσία 

Δραστική ουσία 1  

Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών 
ουσίας/ών κατά ISO 

Proquinazid 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής 
δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

95 % (β/β) min 

Χημική ομάδα κουιναζολινών 

Παρασκευαστής DuPont International Operations Sàrl 
2, chemin du Pavillon 
P.O. Box 50 
CH-1218 Le Grand-Saconnex 
Geneva Switzerland 

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. DuPont Iberica S.A. 
Valle de Tamon 
Nubledo Municipios de Carreno/Corvera 
E-33469 TAMON Aviles 
Asturias, Spain 
 
Saltigo GmbH 
Neusser Landstrasse 
41538 Dormagen, Germany 

Τεχνικές προδιαγραφές της  
δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής 
ουσίας όπως κατατέθηκε με την αίτηση της 
ενδιαφερόμενης εταιρείας  για το σκεύασμα 
Talendo Extra  παρουσιάζονται στο 
Παράρτημα Ι της παρούσας Είναι 
εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν 
στα αρχεία της ΣΕΑ 

 

Δραστική ουσία 2  

Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών 
ουσίας/ών κατά ISO 

Tetraconazole 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής 
δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

95 % (β/β) min 

Χημική ομάδα Triazole 

Παρασκευαστής ISAGRO S.p.A. 
Via Nettunense, km 23,400 
04011 Aprilia (Lt) - Italy 

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. ISAGRO S.p.A. 
Piazzale Elettrochimica, 1 
65022 Bussi sul Tirino (Pe) – Italy 
 

Τεχνικές προδιαγραφές της  
δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής 
ουσίας όπως κατατέθηκε με την αίτηση της 
ενδιαφερόμενης εταιρείας  για το σκεύασμα 
Talendo Extra  παρουσιάζονται στο 
Παράρτημα Ι της παρούσας Είναι 
εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν 
στα αρχεία της ΣΕΑ 
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1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα 

 

   
α) Κάτοχος της άδειας: ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

Ύδρας 2 και Λ. Κηφισίας 
ΑΜE1: 
Τ.Κ. 15232 Χαλάνδρι-Αθήνα 
Τηλ.: 210 688 9700 
Fax: 210 688 9799 
E-mail: Evangelos.Diamantis@dupont.com  

 

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
Ύδρας 2 και Λ.Κηφισίας 
ΑΜE: 
Τ.Κ. 15232 Χαλάνδρι-Αθήνα 
Τηλ.: 210 688 9700 
Fax: 210 688 9799 
E-mail: Evangelos.Diamantis@dupont.com 

 

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

ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
Ύδρας 2 και Λ.Κηφισίας 
ΑΜE: 
Τ.Κ. 15232 Χαλάνδρι-Αθήνα 
Τηλ.: 210 688 9700 
Fax: 210 688 9799 
E-mail: Evangelos.Diamantis@dupont.com  

 

   
γ) Παρασκευαστής σκευάσματος: 1. DuPont International Operations Sàrl.  

2, chemin du Pavillon 
CH-1218 Le Grand-Saconnex 
Geneva, Switzerland 
Phone +41 (0) 22 717.51.11 
Fax      +41 (0) 22 717.60.88 
 
2. Isagro S.p.A. 
Via Caldera, 21 
20153 Milano (Italy) 
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δ) Εργοστάσιο παρασκευής του 
σκευάσματος 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 
επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): 

1. DuPont de Nemours (France) S.A.S. 

82 rue de Wittelsheim BP9 
F-68701 Cernay Cedex 
France 
 
   2. ISAGRO S.p.A. 

Via Nettunense, km 23,400 
04011 Aprilia (Lt) – Italy 
 
    3. Phyteurop  

Rue P.My – BP 27 
ZI de Champagne 49260 Montreuil France 
 
 
 

 

   
ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του 

σκευάσματος 
1. ISAGRO S.p.A. 
Via Nettunense, km 23,400 
04011 Aprilia (Lt) – Italy 
 
2. Phyteurop  
Rue P.My – BP 27 
ZI de Champagne 49260 Montreuil France 
 

3. DuPont de Nemours (France) S.A.S. 
82 Rue de Wittelsheim 
F-69701 Cernay 
France 
 

 

 
στ) Εγγυημένη σύνθεση του 

σκευάσματος: 
Δραστική ουσία 
 Proquinazid 
16 % β/ο 
Tetraconazole  
8 % β/ο 
 
Βοηθητικές ουσίες 74,64 % (β/β) 
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του 
σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με την 
αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας για το 
σκεύασμα Talendo Extra ,παρουσιάζεται 
στο Part C του φακέλου dRR και στο 
Παράρτημα Ι της παρούσας. Είναι 
εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα 
αρχεία της ΣΕΑ 
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2 Συσκευασία(ες) 

2.2 Συσκευασία(ες): 
Α/Α Είδος Μέγεθος (κ.εκ) Υλικό 
1 Δοχείο/φιάλη 50, 100, 125, 250, 500, 750, 

1000, 1250, 3000, 5000, 10000 
high-density polyethylene 
coextruded with an inner layer of 
ethylvinyl alcohol copolymer 
HDPE  

 

3  Οδηγίες χρήσης: 
 

Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες 
 
Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος  

 
 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:  

Πριν από την εφαρμογή βεβαιωθείτε ότι το ψεκαστικό μηχάνημα 
είναι καθαρό και κατάλληλα ρυθμισμένο. Γεμίζετε το βυτίο κατά τα 
2/3 με νερό και ρίχνετε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο 
φίλτρο ή κατευθείαν στο βυτίο υπο συνεχή ανάδευση. Απογεμίζετε 
το βυτίο με το υπόλοιπο νερό. 
 
Ο όγκος της εφαρμογής θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένος στην 
πυκνότητα του φυλλώματος στο οποίο πρόκειται να γίνει εφαρμογή. 
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ: 

Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. 
Αφαιρέστε και καθαρίστε χωριστά με άφθονο νερό τα μπέκ και τα 
φίλτρα.  Ξεπλύντε σχολαστικά το βυτίο  και όλα τα μέρη του 
ψεκαστικού με καθαρό νερό αφαιρώντας όλα τα ορατά 
υπολείμματα. Ξεπλύντε όλο το ψεκαστικό μηχάνημα  με καθαρό 
νερό. Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν καθαρίζετε το 
ψεκαστικό μηχάνημα. Μην καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό και 
μη ρίχνετε τα νερά του καθαρισμού κοντά σε πηγάδια ή σε υδάτινες 
επιφάνειες. Ξεπλύντε 3 φορές τα κενά υλικά συσκευασίας και ρίξτε 
τα νερά στο ψεκαστικό. Μην ξαναχρησιμοποιείτε τα κενά υλικά 
συσκευασίας γι οποιαδήποτε άλλη χρήση.  Τρυπήστε ή κάψτε τα 
κενά υλικά συσκευασίας ή απομακρύνετέ τα με άλλο τρόπο 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
 
 
  

 

 
 
 
  

ΑΔΑ: 7ΚΞ5465ΦΘΗ-ΤΗΦ



 
7 

 
 

4  Κατηγορία και 
τρόπος δράσης: 

Μίγμα δύο Μυκητοκτόνων , ενός  επαφής(Proquinazid) με 
προληπτική δράση και ενός Διασυστηματικού (tetraconazole )της 
ομάδας των DMIs (υποομάδα τριαζολών), με προληπτική, 
θεραπευτική και εξοντωτική δράση σε ευρύ φάσμα μυκήτων 
(Βασιδιομύκητες, Ασκομύκητες, Δευτερομύκητες). για την 
καταπολέμηση του Ωϊδίου (Uncinula necator) στο αμπέλι 
Το Proquinazid ανήκει στην κατηγορία των κουιναζολινών με 
καινοτόμο τρόπο δράσης και  δρα προληπτικά παρεμποδίζοντας την 
βλάστηση των σπορίων και το σχηματισμό απρεσσορίων του μήκυτα 
Το tetraconazole δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση της 
εργοστερόλης.  

 

 

 
 
 
 
 
 

5  

Πεδίο 

Εφαρμογής 
Στόχος 

Δόσεις σκευάσματος 

 

Τρόπος και 

χρόνος 

εφαρμογής* 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμο-

γών ανά 

καλλιεργη

-τική 

περίοδο 

Κ.εκ/ 

στρέμμα 

(max) 

Κ.εκ/ 

100 

λίτρα  

ψεκ. 

Υγρού 

Όγκος 

ψεκ. 

υγρού 

λιτρα / 

στρέμμα 

Αμπέλι 

οινοποιήσιμο 
Ωίδιο 

(Uncinula 

necator) 

25 25 30-100 ψεκασμοί 

φυλλώματος, 

από την 

διόγκωση της 

ανθοταξίας έως 

30 μέρες πριν τη 

συγκομιδή  

1 

 
 
*Σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις 
 

6  Ειδικές συνθήκες 
γεωργικές, 
φυτοϋγείας ή 
περιβαλλοντολογικές 
υπό τις οποίες το 
σκεύασμα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ή να 
αποκλειστεί 

 
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

-Για τον έλεγχο της ανθεκτικότητας ο αριθμός εφαρμογών με το 
TALENDO EXTRA EC περιορίζεται σε 1 ανά καλλιεργητική 

περίοδο  
Επίσης συνιστάται Tο προϊόν να εφαρμόζεται προληπτικά πριν 
την εγκατάσταση της ασθένειας (εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την 
ανάπτυξη της) ή θεραπευτικά στα αρχικά στάδια της ασθένειας.  
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 ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:  

Kατά την εφαρμογή του σκευάσματος συνιστάται να 

λαμβάνεται ειδική μέριμνα για την αποφυγή μεταφοράς 

σταγονιδίων έξω από την επιθυμητή περιοχή, σε υδάτινες 

επιφάνειες ή σε αρδευτικά αυλάκια.  

Η εφαρμογή με σταγονίδια  μεγάλου όγκου, μειώνει την 
δυνατότητα διασποράς, αλλά δεν εμποδίζει την διασπορά των 
σταγονιδίων εάν οι εφαρμογές (ψεκασμοί) γίνονται κάτω από μη 
ευνοϊκές καιρικές συνθήκες. 
Ο χρήστης  θα πρέπει να χρησιμοποιεί γάντια κατά την 
ανάμειξη/φόρτωση  και την εφαρμογή και κατά το χειρισμό του 
εξοπλισμού εφαρμογής ή των μολυσμένων επιφανειών. Θα πρέπει 
να χρησιμοποιεί ενδύματα τύπου 6 προστασίας από υγρά χημικά 
προϊόντα και κατάλληλα υποδήματα κατά τις εφαρμογές χειρός 
και στις υψηλές καλλιέργειες κατά την εφαρμογή με τρακτέρ. Το 
τρακτέρ πρέπει να διαθέτει κλειστή καμπίνα και διάταξη διήθησης 
αέρα και ακροφύσια χαμηλής αερομεταφοράς. Διαφορετικά ο 
χειριστής θα πρέπει να φέρει ενδύματα τύπου 6. Κατά τον 
καθαρισμό του εξοπλισμού πρέπει να χρησιμοποιούνται τα ίδια 
μέσα προστασίας με αυτά της διαδικασίας εφαρμογής. 
 
 
 
Ο ψεκασμός με  TALENDO EXTRA EC δεν επηρεάζεται αν 

ακολουθήσει βροχή εντός 2-4 ωρών από τον ψεκασμό. 

 
 

 

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας  

 μεταξύ εφαρμογής και:  
 - σποράς ή φύτευσης της προσ-  
 τατευόμενης καλλιέργειας   
 - σποράς ή φύτευσης των  
 καλλιεργειών που ακολουθούν   
 - της πρόσβασης του ανθρώπου   
 ή των ζώων στην καλλιέργεια   
 στην οποία έχει εφαρμοστεί το   
 σκεύασμα Μην εισέρχεστε στην καλλιέργεια προτού στεγνώσει 

το προϊόν. Για τις επόμενες 24 ώρες θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται κατάλληλα ενδύματα προστασίας 
και γάντια. 
 

 

 

8  Στοιχεία φυτοτοξικότητας, 
ευαισθησίας ποικιλιών και 
κάθε άλλης παρενέργειας στα 
φυτά ή τα προϊόντα τους. 

Το φυτοπροστατευτικό προϊόν TALENDO EXTRA EC, δεν 
προκαλεί συμπτώματα φυτοτοξικότητας, όταν 
εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης   
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9  Σήμανση 
σκευάσματος: 

 

 

 

                                                                                  ΠΡΟΣΟΧΗ 

 

 
10  Φράσεις R Η319: προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 

Η351: ύποπτο για πρόκληση καρκίνου. 

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  Φράσεις S P102 Μακριά από παιδιά. 

P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το 
προϊόν. 
P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο 

Ρ201+202: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση 
και μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις 
οδηγίες προφύλαξης. 

Ρ261: Αποφεύγετε να αναπνέετε τις αναθυμιάσεις και τα 
εκνεφώματα του ψεκασμού.  

Ρ280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ 
μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. 

EUΗ066: Παρατεταμένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα ή 
σκάσιµο του δέρµατος . 

 

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να 
αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 14 μέτρων μέχρι τα 
σώματα επιφανειακών υδάτων. 
 
SP1: ΜΗΝ ΜΟΛΥΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΤΟΥ. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε 
επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των 
συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους 
δρόμους) 
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12  Πρώτες βοήθειες - 
Αντίδοτο 

Ρ305+Ρ351+Ρ338: 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 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η ΑΝ ΑΙΣΘΑΝΘΕΙΤΕ ΑΔΙΑΘΕΣΙΑ, 

ΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ (δείξτε την ετικέτα όπου 

αυτό είναι δυνατό). 

Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό 
αέρα. Χορηγήστε οξυγόνο και αν χρειάζεται να γίνει τεχνητή 
αναπνοή. Αν τα συμπτώματα επιμένουν, καλέστε ιατρική βοήθεια 

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύντε αμέσως καλά με 
άφθονο νερό και σαπούνι. Απομακρύνετε τα μολυσμένα ρούχα Αν 
τα συμπτώματα επιμένουν συμβουλευτείτε γιατρό. 
 Σε περίπτωση κατάποσης: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό και μην 
χορηγήσετε τίποτα από το στόμα. 
Κρατήστε τον ασθενή σε θέση ανάπαυσης. Διατηρήστε τη 
θερμοκρασία του σώματός του. 
Εάν το άτομο δεν έχει τις αισθήσεις του, ξαπλώστε το στο πλάι με το 
κεφάλι πιο χαμηλά από το υπόλοιπο σώμα και τα γόνατα 
ημιλυγισμένα. 
Εάν χρειαστεί, μεταφέρετε τον ασθενή σε ένα κέντρο υγείας και 
δείξτε την ετικέτα ή τον περιέκτη. 

 
 Αντίδοτο: Συμπτωματική θεραπεία. 
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 7793777. 
 

 

 
 
 

13 Προστασία των καταναλωτών 

  

Proquinazid Έχουν οριστεί κοινοτικά MRLs  

Tetraconazole Έχουν οριστεί κοινοτικά MRLs  

   

 
 
 

 

13.2 Τελευταία επέμβαση 
πριν τη συγκομιδή ή πριν τη 
διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται 
για μετασυλλεκτικές χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 

 Αμπέλι 30  

 
 

14  Συνθήκες αποθήκευσης, Να αποθηκεύεται σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο 
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 χρονική σταθερότητα 
του σκευάσματος 

χώρο, στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία. 
Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) 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 
547/2011 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 

 

Η Προϊσταμένη  της Γενικής Διεύθυνσης 

 

 

 

Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
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