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ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
Αθήνα, 28 - 9  -2016 

Αριθ. Πρωτ. 7605/84419 
  
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΦYTOΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ & 
ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

  

 
Ταχ . ∆/νση: Συγγρού 150 Προς: ΕΕΠΕΣ 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  Ηπείρου 5 
TELEFAX: 210 92 12 090   ΤΚ 10433 Αθήνα 
Πληροφορίες: Θεοδωρής Παναγιώτης Κοιν: Arysta Life Science Gr. Br. Ltd. 
Τηλέφωνο: 210 928 7225  ∆ΙΑ ΤΗΣ: 
Email: ptheodoris@minagric.gr   Arysta LifeScience Ελλάς ΑΕ 

Ριζαρείου 16, Χαλάνδρι 
Τ.Κ. 15233 
E-mail: info@arystalifescience.gr  

    
ΘΕΜΑ: «Χορήγηση κατά παρέκκλιση έγκρισης 

διάθεσης στην αγορά στο  
φυτοπροστατευτικό προϊόν  
(µυκητοκτόνο) VITAVAX ROYAL» 

 

 
ΑΠΟΦΑ ΣΗ  

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 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, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τη µε αριθ. Υ 26/6.10.15 (B́ 2144) απόφαση ανάθεσης αρµοδιοτήτων του Πρωθυπουργού 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Μάρκο Μπόλαρη.  

5. 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 ∆ιεύθυνσης, Προϊσταµένους ∆ιεύθυνσης και 
Προϊσταµένους Τµήµατος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων”, όπως 
τροποποιήθηκε µε τη µε αριθ. 2134/27428/3.3.16 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 616/8.3.16). 

6. Την µε αρ. πρωτ. 7605 / 84419 / 22.7.2016 αίτηση της ΕΕΠΕΣ».  
7. Την λίστα ελέγχου αιτήσεων άρθρου 53 του καν. 1107/2009 µε τις εισηγήσεις των 

αρµόδιων τµηµάτων της ∆/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής που επισυνάπτεται 
στο από 04/7/2016 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 
από: 

1. ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΟΙΚΟ ΣΠΥΡΟΥ ΑΕΒΕ 
2. BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ 
3. BIOS AGROSYSTEMS ΑΒΕΕ 
4. ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ 
5. GREEN CO ΕΠΕ 
6. Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ΑΒΕΕ 
7. PIONEER HI-BREED HELLAS ΑΕ 
8. ΣΠΥΡΟΣ ΑΝ∆ΡΙΩΤΗΣ ΑΕ 
9. ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ 

 

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
 
Αριθµός Άδειας ∆ιάθεσης στην Αγορά (ΑΑ∆Α) 
1.1.α Ηµεροµηνία χορήγησης 
1.1.β Ηµεροµηνία λήξης 

          60553 
1/12/2016 
30/3/2017 

  
 
1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 
1.2.α Εµπορικό όνοµα VITAVAX ROYAL 
1.2.β Μορφή:  FS - Αιώρηµα για επένδυση σπόρων 
 
1.3 ∆ραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία 
 
∆ραστική ουσία 1  
Κοινή ονοµασία των δραστικών ουσιών κατά 
ISO 

Carboxin 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής 
δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

970 g/kg 

Χηµική οµάδα δ.ο. Καρβοξαµιδικά 
Παρασκευαστής δ.ο. Chemtura Canada Co./CIE 
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Chemtura Canada Co./CIE 
Τεχνικές προδιαγραφές της  
δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής 
ουσίας όπως αυτές κατατέθηκαν µε το µε 
αριθ. πρωτ. 7561/8384/21-07-2016 έγγραφο 
της ενδιαφερόµενης εταιρείας είναι 
εµπιστευτική πληροφορία και παραµένουν 
στα αρχεία της ΣΕΑ.  
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∆ραστική ουσία 2  
Κοινή ονοµασία των δραστικών ουσιών κατά 
ISO 

Thiram 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής 
δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

980 g/kg 

Χηµική οµάδα δ.ο. ∆ιθειοκαρβαµιδικά 
Παρασκευαστής δ.ο. Taminco BVBA 
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Taminco BVBA 
Τεχνικές προδιαγραφές της  
δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής 
ουσίας όπως αυτές κατατέθηκαν µε το µε 
αριθ. πρωτ. 7561/8384/21-07-2016 έγγραφο 
της ενδιαφερόµενης εταιρείας είναι 
εµπιστευτική πληροφορία και παραµένουν 
στα αρχεία της ΣΕΑ. 

 
1.4 Πληροφορίες για το σκεύασµα 
   
α) Κάτοχος της άδειας: Arysta LifeScience Great Britain Ltd. 

3-5 Melville Street, Edinburgh EH37PE, 
United Kingdom  
Τηλ.: 00 44 1753 555604 
Fax: 00 44 1753 555608 

 

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας: Arysta LifeScience Ελλάς ΑΕ 
Ριζαρείου 16, Χαλάνδρι 
Τ.Κ. 15233 
Τηλ.: 210 5578777 
Fax: 210 5578768 
E-mail: info@arystalifescience.gr 

 

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

Arysta LifeScience Ελλάς ΑΕ 
Ριζαρείου 16, Χαλάνδρι 
Τ.Κ. 15233 
Τηλ.: 210 5578777 
Fax: 210 5578768 
E-mail: info@arystalifescience.gr 

 

  
γ) Παρασκευαστής σκευάσµατος: MacDermid Agricultural Solutions 

Italy Srl 
 
δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσµατος 1. Chemtura Italy Srl, Latina Italy 

2. Phyteurop, Cedex France 
3. SBM Formulation, Beziers France 
4. SIPC, Douai France 
5. Kwizda Agro GMBH, Wien Austria 

  
ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσµατος 1. Chemtura Italy Srl, Latina Italy 

2. Phyteurop, Cedex France 
3. SBM Formulation, Beziers France 
4. SIPC, Douai France 
5. Kwizda Agro GMBH, Wien Austria 
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στ) Εγγυηµένη σύνθεση του 
σκευάσµατος: 

∆ραστικές ουσίες: carboxin 20% β/ο, 
thiram 20% β/ο 
Βοηθητικές ουσίες: 63,13% β/β  
Η πλήρης εγγυηµένη σύνθεση του 
σκευάσµατος είναι εµπιστευτική 
πληροφορία και παραµένει στα αρχεία 
της ΣΕΑ. 

 
2 Συσκευασίες 
Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 ∆οχείο 5, 20, 200, 1000L HDPE 
 
 
3  Προορίζεται µόνο για επαγγελµατίες χρήστες. 
 

Οδηγίες χρήσης: 
 Τρόπος εφαρµογής: Το σκεύασµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί διαλυµένο 

σε λίγο νερό (slurry) ή αδιάλυτο ως έχει αναλόγως των µηχανών 
επένδυσης που διαθέτουµε και του είδους των σπόρων. Κατά την 
ετοιµασία της διάλυσης (στην περίπτωση επένδυσης µε slurry) 
ανακατεύετε το διάλυµα συνεχώς επί δύο λεπτά πριν την έναρξη της 
επένδυσης. 
Και στις δυο περιπτώσεις, κατά τη διάρκεια της επένδυσης των σπόρων 
θα πρέπει να προστεθεί χρωστική ουσία ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι 
επενδεδυµένοι σπόροι έχουν έντονο χρώµα.  
Χρησιµοποιείτε το διάλυµα µέσα σε 24 ώρες από την παρασκευή του. 
Προσοχή: σε κάθε περίπτωση για την εφαρµογή, πρέπει να 
ακολουθούνται οι οδηγίες των κατασκευαστών των µηχανών 
επένδυσης, ώστε να επιτυγχάνεται η προτεινόµενη δοσολογία 
εφαρµογής. 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: - 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος και της συσκευασίας: - 
Συνδυαστικότητα:. ∆εν συνδυάζεται µε τα ισχυρώς αλκαλικά ή όξινα 
σκευάσµατα. 

  
 
4  Κατηγορία και 

τρόπος δράσης: 
∆ιασυστηµατικό µυκητοκτόνο µε προστατευτική δράση, για 
απολύµανση σπόρων σποράς. Εφαρµόζεται µε επένδυση των σπόρων 
σποράς. 
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5  5.1 Φάσµα δράσης 

Πεδίο 
Εφαρµογής 

Στόχος ∆όση 
σκευάσµατος 
κ.εκ./ 100 κιλά 

σπόρων 

Τρόπος και χρόνος εφαρµογής/ Μέγιστος 
αριθµός εφαρµογών 

Βαµβάκι Τήξεις φυταρίων 
(Pythium sp.), 
Ριζοκτόνια 
(Rhizoctonia solani), 
Φουζαρίωση 
(Fusarium sp.) 

250-300  Επένδυση σπόρων σποράς/ 
 

Μία (1) εφαρµογή. 

Το εγκεκριµένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GΑP) παρουσιάζεται στο Παράρτηµα 
ΙΙ . 
 
 
6  
 
 
 
 
 
 
 

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

Να µην χρησιµοποιούνται οι επενδεδυµένοι σπόροι για τροφή ή 
ζωοτροφή, καθώς και για παραγωγή βαµβακελαίου ή 
βαµβακοπλακούντα (βαµβακόπιτα). Στους σάκους που συσκευάζονται 
σπόροι επενδεδυµένοι, να αναγράφεται η φράση «οι σπόροι αυτοί είναι 
επενδεδυµένοι µε carboxin και thiram. Να µη χρησιµοποιηθούν για 
τροφή ανθρώπων ή ζώων ή για παραγωγή βαµβακελαίου ή 
βαµβακοπλακούντα.» 

 
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 -  

 
8  
 
 
 

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

Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον 
χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις οδηγίες της ετικέτας. 
∆εν προκαλεί µείωση της βλαστικότητας των 
σπόρων στις συνιστώµενες δόσεις και καλλιέργειες. 
 

 
 
9  Εικονογράµµατα 

κινδύνου: 

 
     GHS07       GHS08        GHS09 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
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10  ∆ηλώσεις 

επικινδυνότητας 
H315: Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος. 
H317 :Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση.  
H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό. 
H373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από 
παρατεταµένη ή επανειληµµένη έκθεση. 
H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες 
επιπτώσεις. 

 
11  ∆ηλώσεις 

προφύλαξης 
P405 + P102: Φυλάσσεται κλειδωµένο, µακριά από παιδιά.  
P201: Εφοδιαστείτε µε τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. 
P260: Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυµιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ 
ατµούς/ εκνεφώµατα. 
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιµοποιείτε αυτό το 
προϊόν. 
P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. 
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια και µέσα ατοµικής προστασίας 
για τα µάτια και το πρόσωπο. 
SP1: Μη ρυπαίνετε το νερό µε το προϊόν ή τη συσκευασία του. [Να 
µην πλένετε τον εξοπλισµό εφαρµογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/ 
Να αποφευχθεί η ρύπανση µέσω των συστηµάτων αποχέτευσης από τις 
λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόµους.]  
EUH401: Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

 
12  
 

Πρώτες βοήθειες - 
Αντίδοτο 

P314: Συµβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε 
αδιαθεσία. 
Σε περίπτωση κατάποσης µην προκαλείτε εµετό. ∆ώστε άφθονο νερό 
να πιει ο παθών µόνο αν έχει τις αισθήσεις του και ζητήστε αµέσως 
ιατρική συµβουλή. ∆είξτε την ετικέτα. 
Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια ξεπλύνετε αµέσως µε άφθονο νερό. 
P337 + P313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλµικός ερεθισµός: 
Συµβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. 
Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα πλύνετε αµέσως µε άφθονο νερό και 
σαπούνι.  
P333 + P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισµός του δέρµατος ή εµφανιστεί 
εξάνθηµα: Συµβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. 
Αντίδοτο: δεν υπάρχει ειδικό. Εφαρµόστε συµπτωµατική θεραπεία. 
Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 210 7793777. 
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13 Προστασία των καταναλωτών  
Τελευταία επέµβαση πριν τη 
συγκοµιδή ή πριν τη 
διάθεση στην αγορά όταν 
πρόκειται για 
µετασυλλεκτικές χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα Ηµέρες 

 

 Βαµβάκι Μη 
εφαρµόσιµο 

 

 
14  Συνθήκες 

αποθήκευσης, 
χρονική 
σταθερότητα του 
σκευάσµατος. 

∆ιατηρείται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε µέρος ξηρό, 
δροσερό (σε θερµοκρασίες < 25οC) και καλά αεριζόµενο. Σε αυτές τις 
συνθήκες παραµένει σταθερό για 2 χρόνια από την αναγραφόµενη 
ηµεροµηνία παρασκευής. 

 
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 Π∆ 159/2013 και 
ειδικότερα το άρθρο 10 σηµείο η. 

 

     Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΓΕΝΙΚΗΣ ∆/ΝΣΗΣ 

     ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ   

  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆/ΝΣΗΣ 

  
     Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
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