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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 2982/33999 

& ΤΡΟΦΙΜΩΝ   

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
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ΘΕΜΑ:  “Τροποποίηση οριστικής έγκρισης διάθεσης 

στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 

(νηματωδοκτόνο) VYDATE 5 G ως προς το 

φάσμα δράσης, την ημερομηνία λήξης και τις 

δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης ” 

  

   

   

   

   

AΠΟΦΑΣΗ  

O 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
 

      Έχοντας υπόψη 

1. Τον Καν. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21
ης

 

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. Tον Ν. 4036 (ΦΕΚ 8/Α/27-1-2012) σχετικά με τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, την 

ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις. 

3. Τον Κανονισμό 1272/2008/ΕΚ για την Ταξινόμηση, Επισήμανση & Συσκευασία ουσιών και μειγμάτων.  

4. 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, όπως τροποποιήθηκε από 

τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 1136/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης Νοεμβρίου 2013 

για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των 

περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών clothianidin, dimoxystrobin, oxamyl and pethoxamid. 

5. Τη με αριθ 10085/115723/26.09.2013 (ΑΔΑ:ΒΛΕΖΒ-759) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 3052 οριστική έγκριση διάθεσης στην 

αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (νηματωδοκτόνο) VYDATE 5 G (δ.ο. oxamyl). 

6. Την αξιολόγηση με βάση τις ενιαίες αρχές της αρμόδιας αρχής της Πορτογαλίας για το (νηματωδοκτόνο) 

VYDATE 5 G (δ.ο. oxamyl). 

7. Τη με αριθ. 280665/6-4-2009 (ΦΕΚ 970/B/22-5-2009) Απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων για “Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής 

Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με «Εντολή Υφυπουργού».  

8. Τις με αριθ. 12633/146944/28-11-2013 και 2179/26661/26.02.2014 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης 

εταιρείας. 

mailto:syg058@minagric.gr
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Τροποποιούμε τη με αριθ. 3052 οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό 

προϊόν (νηματωδοκτόνο) VYDATE 5 G (δ.ο. oxamyl) που χορηγήθηκε με την με αριθ. 

10085/115723/26.09.2013 (ΑΔΑ:ΒΛΕΖΒ-759) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων ως προς προς το φάσμα δράσης, την ημερομηνία λήξης και τις δηλώσεις επικινδυνότητας 

και προφύλαξης.  

 

Συγκεκριμένα:  

 

Α. Το σημείο 1.1 διαμορφώνεται ως εξής: 

 

1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ) 
1.1.α Ημερομηνία χορήγησης 
1.1.β Ημερομηνία λήξης 

3.052 
26-09-2013 
31-01-2018 

 

 

Β. Το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής: 

 
5  5.1 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 
εφαρμογής 

Στόχος 

Δόσεις 
σκευάσματος Χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 
αριθμός  

εφαρμογών/   

έτος 
Κιλά/στρ. 

 
 
Πατάτα  
 
 
Πρώιμη     
πατάτα 
 
 

 

Νηματώδεις 

Heterodera sp. 
Globotera sp  

 
 

8-11  
 
 
 

8 

Σκόρπισμα σ’ ολόκληρη την 
επιφάνεια πριν τη μεταφύτευση 
και μετά ενσωμάτωση σε βάθος 
10 εκ. 

 
 

1  

 
Καπνός Νηματώδεις 

Meloidogyne sp. 

Meloidogyne 
incognita 

 
8,5-11  

 
 

4,5-6  

Σκόρπισμα σ’ ολόκληρη την 
επιφάνεια πριν τη μεταφύτευση 
και μετά ενσωμάτωση σε βάθος 
10 εκ.  
 
Εφαρμογή σε λωρίδες ή στο 
αυλάκι 

1 

 
Kαρότο  Νηματώδεις 

Meloidogyne sp. 

 

 
5 

 
Εφαρμογή σε λωρίδες ή στο 
αυλάκι κατά τη μεταφύτευση  

 
1 
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Τομάτα  
Μελιτζάνα 
 
(Θερμοκηπίου 
και υπαίθρου 
με την 
προϋπόθεση 
εδαφοκάλυψης 
με αδιαφανές 
πλαστικό)  

Νηματώδεις 

Meloidogyne sp. 

 
9-11 

 
 
 

6 

Σκόρπισμα σ’ ολόκληρη την 
επιφάνεια πριν τη μεταφύτευση 
και μετά ενσωμάτωση σε βάθος 
10 εκ.  
 
Εφαρμογή σε λωρίδες ή στο 
αυλάκι  

 
1 

 

Γ. Τα σημεία 9, 10 και 11 διαμορφώνονται ως εξής: 

9  ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 GHS06 

 
ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

 

10 ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

H301 Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης. 

H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. 

H412 Επιβλαβές 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 ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 

P102: Μακριά από παιδιά.  
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 
P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο  
P261 Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη 
P264 Πλύνετε τα χέρια και το πρόσωπο σχολαστικά μετά το χειρισμό. 
P301 + P310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό  
P304 + P340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον 
καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την 
αναπνοή 
P312 Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε 
αδιαθεσία. 
P321 Χρειάζεται ειδική αγωγή (βλέπε πρώτες βοήθειες στην ετικέτα). 
P330 Ξεπλύνετε το στόμα  
Spo2 Πλύνετε όλες τις προστατευτικές ενδυμασίες μετά τη χρήση και τα 
μολυσμένα αντικείμενα 
SP1 Μην ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του (Μην 
ξεπλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα). 
Spe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν 
ζώνη προστασίας 20 μέτρων από τα επιφανειακά νερά 
Spe5 Για να προστατέψετε τα πουλιά και τα άγρια θηλαστικά το προϊόν 
πρέπει να καλυφθεί πλήρως από το έδαφος. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει 
καλυφθεί πλήρως στις άκρες των αυλακιών  
Spe6 Για να προστατέψετε τα πουλιά και τα άγρια ζώα, μαζέψτε όσο προϊόν 
έχει διασκορπιστεί κατά λάθος 

ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 10085/115723/26.09.2013 (ΑΔΑ:ΒΛΕΖΒ-759) Απόφαση του 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 3052οριστική 
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έγκριση διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (νηματωδοκτόνο) VYDATE 5 G (δ.ο. 

oxamyl). 

     Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

     ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 

  α/α 

  
   

   

     Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 

      

      

      
 


