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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Αθήνα,   26-08-2014 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ          Αριθ. πρωτ: 8982/98823 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ    
 

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς:  PROPLAN PLANT PROTECTION  

Ταχ.  Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ   COMPANY S.L., Ισπανίας 

TELEFAX: 210 92 12 090   δια της εταιρείας 

Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος   Τουτουτζιδάκης Αντώνιος & ΣΙΑ ΕΕ 

Τηλέφωνο: 210 928 7211   Τσιτούρη 22, 152 31, Χαλάνδρι 

e-mail: syg046@minagric.gr  
  

 
 

 

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 14.469 έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(εντομοκτόνο) ZULU (δραστική ουσία pyriproxifen), ως προς τον υπεύθυνο 

επικοινωνίας, τα εργοστάσια παρασκευής της δραστικής ουσίας, τη σήμανση του 

σκευάσματος, τις δηλώσεις επικινδυνότητας, τις δηλώσεις προφύλαξης, τις οδηγίες 

χρήσης και τις πρώτες βοήθειες »  
 

 

AΠΟΦΑΣΗ  

Ο  

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

 
      Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/09 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 21-10-2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά. 

2. Το Νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση 

αυτών και συναφείς διατάξεις. 

3. Τον Κανονισμό 1272/08 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16-12-08 “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”. 

4. Τη με αριθ. 462/106101/3.9.13 (ΦΕΚ 2240/B΄/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους 

Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να 

υπογράφουν “με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού”».  

5. Τις με αριθμό πρωτοκόλλου 5097/51616/17.4.14 και 8982/98823/31.7.14 σχετικές αιτήσεις της 

εταιρείας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος & ΣΙΑ ΕΕ, για λογαριασμό της εταιρείας PROPLAN PLANT 

PROTECTION COMPANY S.L., Ισπανίας. 

6. Το σχετικό Εισηγητικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ     
 

A. Τροποποιούμε την με αριθ. 14.469 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) 

ZULU (δραστική ουσία pyriproxifen), η οποία χορηγήθηκε με τη αριθ. 773/10461/24.1.14 

Απόφασή μας, ως προς τον υπεύθυνο επικοινωνίας, τα εργοστάσια παρασκευής της δραστικής 

ουσίας, τη σήμανση του σκευάσματος, τις δηλώσεις επικινδυνότητας, τις δηλώσεις προφύλαξης, τις 

οδηγίες χρήσης και τις πρώτες βοήθειες. Οι παράγραφοι 1.3, 1.4α, 3, 9, 10, 11 και 12 της με αριθ. 

773/10461/24.1.14 Απόφασής μας, διαμορφώνονται ως ακολούθως:   
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1.3 Δραστική ουσία: 
Δραστική ουσία 1 
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO Pyriproxifen 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 
ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

97 % (β/β) min 

Χημική ομάδα Παράγωγα της Πυριδινίλης (Pyridinil) 

Παρασκευαστής Task Force Pyriproxifen Espanol (TFPE)- PROPLAN 
PLANT PROTECTION COMPANY S.L. 
C/ Valle del Roncal nº 12 -1ª pl.ofic.nº7 
28232 Las Rozas (Madrid) - ΙΣΠΑΝΙΑ 
Mr. Miguel Soroa 
Tηλ. : + 34 91 626 60 97, Fax: + 34 91 626 60 99 
E-Mail: msoroa@proplanppc.es  

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. SHAANXI HENGRUN CHEMICAL INDUSTRY CO. LTD 
Industrial Park Xiyang Town, 
Sanyuan County 713807, Shaanxi Province P.R.China 
& 
JIANGSU FLAG CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. 
Changfenghe Road,Nanjing Chemical Industrial  Park , 
Luhe District, 210047 Nanjing, P.R. China  
Τηλ.: +86-25-86893486, 86-25-86890329 
Fax: +86-25-86890135 

Τεχνικές προδιαγραφές της  
δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας 
Pyriproxifen κατατέθηκαν κατά τη διαδικασία 
συμμόρφωσης με την οδηγία καταχώρησης με 
ημερομηνία 29-06-2009 (ΑΠ Υ.Α.Α.Τ. 130244) από το 
TFPE. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και 
παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ 

 
1.4α) Κάτοχος της έγκρισης: PROPLAN PLANT PROTECTION COMPANY S.L. 

C/ Valle del Roncal nº 12 -1ª pl.ofic.nº7 
28232 Las Rozas (Madrid) - ΙΣΠΑΝΙΑ 
Mr. Miguel Soroa 
Tηλ. : + 34 91 626 60 97, Fax: + 34 91 626 60 99 
E-Mail: msoroa@proplanppc.es 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Τουτουτζιδάκης Αντώνιος & ΣΙΑ Ε.Ε. 
Τσιτούρη 22, 152 31, Χαλάνδρι 
Τηλ. 210 6725174, E-mail: aconsult@otenet.gr 

 

 

3. Οδηγίες χρήσης: Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.  
Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός πλήρους κάλυψης.  
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού 
μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Αραιώνουμε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα 
νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέτουμε το 
υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.  
Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο 
και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με καθαρό νερό τρεις (3) φορές.  
Συνδυαστικότητα: Μπορεί να συνδυασθεί με λάδια στις προανθικές εφαρμογές. 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος ή της συσκευασίας: Οι κενές 
φιάλες/δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται 
τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) και 
στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση 
της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανάκτηση 
ενέργειας.  
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9. Σήμανση 
σκευάσματος: 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ  

  
 GHS08    GHS09         

 

10. Δηλώσεις 
επικινδυνότητας 

H304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης 
στις αναπνευστικές οδούς.  
H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.  
H336: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.  
H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
EUH066: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή 
σκάσιμο. 

 

11. Δηλώσεις 
προφύλαξης 

P405+ P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.  
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 
P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.  
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά ενδύματα και μέσα 
ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. 
Φοράτε γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και γάντια και μέσα ατομικής 
προστασίας κατά την εφαρμογή σε αγρούς.  
Φοράτε γάντια και αδιαπέραστη ενδυμασία κατά την εφαρμογή σε 
θερμοκήπια. 
Sp1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην 
πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/ Να 
αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις 
λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.  
Spe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια 
αψέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα:  
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: 25 μ αν χρησιμοποιηθεί συμβατικός εξοπλισμός ή 15μ αν 
χρησιμοποιηθεί εξοπλισμός με μπεκ 50% μείωσης της διασποράς σταγονιδίων.  
ΜΗΛΟΕΙΔΗ/ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: 15 μ αν χρησιμοποιηθεί συμβατικός εξοπλισμός ή 
10μ αν χρησιμοποιηθεί εξοπλισμός με μπεκ 50% μείωσης της διασποράς 
σταγονιδίων.  
ΑΜΠΕΛΙ/ΕΛΙΕΣ/ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ: 10 μ με συμβατικό εξοπλισμό.  
Δεν απαιτείται αψέκαστη ζώνη προστασίας εφόσον χρησιμοποιηθεί εξοπλισμός με 
μπέκ μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 97% σε εσπεριδοειδή, 
μηλοειδή και πυρηνόκαρπα και κατά 74% σε ελιά και αμπέλι.  

EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

 

12. Πρώτες βοήθειες 
– Αντίδοτο 

P305+P351+P338: 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.  
P337+P313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/ 
Επισκεφθείτε γιατρό.  
P301+P310+P330+P331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το 
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ 
προκαλέσετε εμετό.  
Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία. Τηλέφωνο 
Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-77.93.777 
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B. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 773/10461/24.1.14 Απόφασή μας.   
 

 
 

 

 
 

                    Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

                                    α/α 

 

 

 
                         Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 

 

 


