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EΛΛHNIKH ∆HMOKΡATIΑ     Αθήνα  21  Απριλίου 1998 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ      Αριθ. πρωτ.: 59868 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ∆' 
 
        ΠΡΟΣ: 1 RHONE-POULENC 
           ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 

                                                             Μεσογείων 304 και Λοχ. ∆εδούση 1 
Ταχ. ∆/νση: Ιπποκράτους 3-5                               155 62  ΧΟΛΑΡΓΟΣ 
Ταχ.Κωδ.:10679 Αθήνα                                      (Με απόδειξη) 
Πληροφορίες: Κ.Καραµήτρος                              2. ∆/νσεις Γεωργίας 
Τηλέφωνο: 5291411                                                Εδρες τους 
                3.∆/νσεις Εµπορίου 
                Έδρες τους 
          4 Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό 
ΘΕΜΑ:  Χορήγηση έγκρισης κυκλοφορίας                      Ινστιτούτο 
 στο γεωργικό φάρµακο  (ζιζανιοκτόνο)     Τµήµα Ελέγχου 
 DESORMONE 60  SL       Γεωργικών Φαρµάκων 
          Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά 
 
          KOIN.: Αποδέκτες Π.∆. 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Ο 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
 
   Εχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις του Ν.721/77 "Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου γεωργικών φαρµάκων" και 

ειδικότερα την παρ. 2 του άρθρου 2 και  το  άρθρο 5., παρ. 8. 
2. Τη µε αριθ. 85418/24.8.88 (ΦΕΚ 674/Β/13-9-88) απόφασή µας για τήν "τεχνική και τις µεθόδους 

ελέγχου των γεωργικών φαρµάκων" Κεφ.Β, παρ. 4.- 
3 Τη µε αριθ. 83345/28.7.88 απόφασή µας (ΦΕΚ 599/24.8.88) όσον αφορά τον καθορισµό και την 

τυποποίηση της σήµανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρµάκων". 
4. Τη µε αριθ. 73512/23-1-1989 απόφασή µας µε την οποία χορηγήθηκε η µε αριθ. 7389 οριστική 

έγκριση κυκλοφορίας στο οµοίας σύνθεσης και µορφής, αλλά διαφορετικής περιεκτικότητας γεωργικό 
φάρµακο (ζιζανιοκτόνο) LINZAMIN 40 SL. 

5. Τη µε αριθ 358731/14-10-96 (ΦΕΚ 939/Β/15-10-96) απόφαση του κ Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Γεωργίας για "ανάθεση αρµοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας στους Υφυπουργούς Γεωργίας 
κ. ∆ηµ. Σωτηρλή και Βασ. Γερανίδη”. 

6. Τις από 24-2-1994, 11-9-1995, 24-10-1997 και 10-2-1998  σχετικές αιτήσεις της ενδιαφεροµένης 
 εταιρείας. 

 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 
 
I. Χορηγούµε οριστική έγκριση κυκλοφορίας µε αριθµό  7528  γεωργικό φάρµακο (ζιζανιοκτόνο) µε 

τα παρακάτω στοιχεία: 
   1. Εµπορικό όνοµα: DESORMONE 
   2. Μορφή: Υδατοδιαλυτό Υγρό (SL) 
   3. Εγγυηµένη σύνθεση: 2,4 D  60 %  β/ο (υπό µορφή άλατος διµεθυλαµίνης). 
         Βοηθητικές ουσίες: 49,49  %  β/β.- 
   4. Καθαρότητα του technical  από το οποίο παρασκευάζεται: 99 %  min.   
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   5. Παρασκευαστής: RHONE-POULENC AGROCHIMIE  S.A.-ΓΑΛΛΙΑ 
   6. Αντιπρόσωπος: ΡΟΝ-ΠΟΥΛΕΝΚ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 
   7. Τυποποιητής: Ο παρασκευαστής 
   8. Συσκευαστής: ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΕ.-Μάνδρα Αττικής.. 
   9. Συσκευασία : 9α. Είδος-Μέγεθος : Φιάλες ενός (1) λίτρου και δοχεία (µπιτόνια) πέντε (5) 

λίτρων.- 
   9β. Υλικό : Φιάλες ενός (1) λίτρου από Πολυαιθυλένιο (PE), COEX  και µεταλλικά  
     δοχεία µε εσωτερικό βερνίκι 
     ∆οχεία από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE). 

 
10.Στόχος για τον οποίο προορίζεται : 
   Μεταφυτρωτικό ορµονικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέµηση ετήσιων και µερικών πολυετών 

πλατυφύλλων ζιζανίων στα χειµερινά σιτηρά.  ∆ρά δι’ επαφής, όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε ταχεία 
ανάπτυξη. 

 
11.Τρόπος εφαρµογής: 
 Οµοιόµορφος  ψεκασµός  των ζιζανίων µε 40-60 λίτρα ψεκαστικού υγρού/στρέµµα., µε µπέκ 

τύπου σκούπας και πίεση µικρότερη των δύο (2) Atm. (30 PSI).. 
12.Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού :. 
 Γεµίστε το δοχείο του ψεκαστικού µέσου µε νερό µέχρι τη µέση. 
 Προσθέστε την απαιτούµενη ποσότητα του σκευάσµατος αναδεύοντας. Συµπληρώστε το 

υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση.-Μη χρησιµοποιείτε σκληρό νερό. 
 Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλύντε τα, ρίχνοντας τα νερά στο ψεκαστικό. 
 
13. Φάσµα δράσης : 
 
ΠΕ∆ΙΟ  ΣΤΟΧΟΙ   ∆ΟΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ    Κυβ.εκατ./στρέµµα ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Χειµερινά  Καταπολέµηση ετησίων 85-335 Στο στάδιο του αδελφώµατος και 
σιτηρά:  και µερικών πολυετών (1)  µέχρι την αρχή του καλαµώµατος 
(Σιτάρι,  πλατυφύλλων ζιζανίων   (πρώτος κόµβος). 
Κριθάρι,   (2)     Τα ετήσια ζιζάνια ψεκάζονται  
Σίκαλη,        στο νεαρό στάδιο ανάπτυξης  
Βρώµη)        τους, ενώ βρίσκονται ακόµη σε 
         γρήγορη ανάπτυξη. 
         Τα πολυετή ζιζάνια ψεκάζονται  
         µε την µεγαλύτερη δόση από το  
         µπουµπούκιασµα µέχρι πριν την  
         άνθηση µε επανάληψη στις  
         τυχόν αναβλαστήσεις. 
         Αριθµός επεµβάσεων ανά καλ- 
         λιεργητική περίοδο έως δύο (2). 
 
 
-Ρύζι   »   »     » 
 
-Καλαµπόκι  »   55-65  Όταν έχει ύψος 10-30 εκατοστά. 
       (1)  Μην ψεκάζετε µετά το ξεδίπλω- 
         µα των φύλλων ή στο στάδιο της 
         φούντας. Μην ψεκάζετε µε πολύ 
         υψηλές θερµοκρασίες, πάνω  
         από 25 °C.- 
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-Γκαζόν   »   85-170 Το φθινόπωρο ή ενωρίς την  
       (1)  άνοιξη. 
 
-Ακαλλιέργητες  »   155-335 Τα ετήσια ζιζάνια ψεκάζονται  
 εκτάσεις     (1)  στο νεαρό στάδιο ανάπτυξης 
         τους, ενώ βρίσκονται ακόµη σε 
         γρήγορη ανάπτυξη. 
         Τα πολυετή ζιζάνια ψεκάζονται  
         µε την µεγαλύτερη δόση από το  
         µπουµπούκιασµα µέχρι πριν την  
         άνθηση µε επανάληψη στις  
         τυχόν αναβλαστήσεις. 
 
Παρατηρήσεις: 
1)Οι υψηλές δόσεις χρησιµοποιούνται, ότανυπάρχουν πολυετή ζιζάνια.- 
 
2)Ζιζάνια 
 α)Μερικά ευαίσθητα ζιζάνια 
 
 Ετήσια 
Αγριόβικος(Vicia spp) 
Αγριο σινάπι  (sinapis arvensis) 
Βλήτο    (Amaranthus spp) 
Βρούβα (Sinapis alba) 
Ζωχός  (Sonchus spp) 
Θλάσπι  (Thlaspi spp) 
Καψέλα   (Capsella bursa pastoris) 
Λουβουδιά  (Chenopodium album) 
Πικρόχορτο (Sisymbrium irio) 
Ρανούγκουλος (Ranunculus arvensis) 
Ραφανίδα (Raphanus raphanistrum) 
Τσουκνίδα µικρή (Urtica urens) 
 
 Πολυετή 
 
Κίρσιο (Cirsium spp) 
Λάπαθο (Rumex spp) 
Περικοκλάδα (Convolulus arvensis) 
Ραδίκι (Cichorium intybus) 
 
 β) Μερικά ανθεκτικά ζιζάνια: 
  Ετήσια 
Αγριοµαργαρίτα  (Chrysanthemum segetum) 
Ανθεµίδα   (Anthemis spp) 
Κολλητσίδα µεγαλόκαρπη (Gallium aparine) 
Λαψάνα (Lapsana communis) 
Φλώµος Euphorbia spp) 
Χαµοµήλι (Marticaria chamomilla) 
 
Πολυετή: ΄Ολα, εκτός των αναφεροµένων στα ευαίσθητα.- 
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3) Ειδικές προφυλάξεις για τα ζιζανιοκτονα ( SZ φράσεις): 
   SZ1   Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρµακα, λιπάσµατα και σπόρους. 
   SZ2   Χρησιµοποιείστε χωριστά ψεκαστικά µέσα για τα ζιζανιοκτόνα. 
   SZ3  Μη σπέρνετε και µη φυτεύετε καµµιά καλλιέργεια στην ψεκασµένη  έκταση πριν περάσουν  

   τουλάχιστον τρείς (3) µήνες από την εφαρµογή. 
  SZ5   Μη µολύνετε αρδευτικό ή πόσιµο νερό και γειτονικές  ευαίσθητες καλλιέργειες.. 
  SZ6  Αν µολυνθούν τα νερά αρδεύσεως να µην χρησιµοποιηθούν πριν περάσουν τρείς (3) 

εβδοµάδες. 
   SZ7   Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. 
   SZ8   Μη διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών. Μην αυξάνετε τις δόσεις. 
   SZ9   Ψεκάστε µε πίεση  χαµηλή, µικρότερη από δύο (2) Atm (30 PSI). 
   SZ10  Χρησιµοποιείστε µπέκ τύπου σκούπας. 
   SZ11  Μη το χρησιµοποιείτε σε καλλιέργειες που δεν συνιστάται. 
   SZ12   Μετά τον ψεκασµό  πλύντε τα ψεκαστικά µέσα και όλα τα εξαρτήµατα του ψεκαστικού µε 

πετρέλαιο, στη συνέχεια πλύντε τα µε ζεστό νερό και απορρυπαντικό. Πριν τα 
ξαναχρησιµοποιήσουµε, ελέγχουµε αν έχει αποµακρυνθεί το ζιζανιοκτόνο. 

 
 14.Φυτοτοξικότητα: 
Είναι τοξικό στις καλλιέργειες: Βαµβάκι, Τοµάτα, Τεύτλα, Καπνά, Αµπέλια, ∆ένδρα. 
 
15. Συνδυαστικότητα: ∆εν συνιστάται οσυνδυασµός του µε άλλα σκευάσµατα.- 
 
 16. Σηµάνσεις: Για τον άνθρωπο:  Επικίνδυνο- Ερεθιστικό,  Xn-Xi.-Σταυρός Αγίου Ανδρέα.- 
   Λοιπές:- 
 
17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις): 
 R22  Βλαβερό σε περίπτωση κατάποσης. 
 R36/37/38 Ερεθίζει τα µάτια, το αναπνευστικό σύστηµα και το δέρµα. 
 
18. Κίνδυνοι για το οικοσύστηµα   (RO φράσεις):- 
 RO2    Μέτρια τοξικό για τις µέλισσες 
 RO6    Βλαβερό για τα ψάρια. 
 RO10   Επικίνδυνο για τα παραγωγικά ζώα. 
 
19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δηµόσια υγεία (S και SY φράσεις) 
 S1/2/9  Φυλάξτε το κλειδωµένο µακριά από παιδιά σε χώρο καλά αεριζόµενο. 
 S13  Φυλάξτε το µακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές. 
 S20/21 Μην τρώτε, µην πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιµοποιείτε και κατά τον 

ψεκασµό.  
 S23  Μην αναπνέετε το ψεκαστικό υγρό. 
 S24/25 Αποφεύγετε επαφή µε το δέρµα  και τα µάτια. 
 S27  Αφαιρέστε αµέσως όλα τα ρούχα  στα οποία έπεσε πυκνό σκεύασµα ή 

ψεκαστικό    υγρό, πλύντε τα πριν τα ξαναφορέσετε. 
 S35  Μην ξαναχρησιµοποιήσετε τα κενά υλικά συσκευασίας αλλά καταστρέψτε τα µε 

   πίεση ή τρύπηµα αφού τα ξεπλύνετε καλά. 
 S36/37/SY4 Φοράτε φόρµες,  γάντια και γυαλιά.  
 SY11  Μη ρυπαίνετε τα νερά  ύδρευσης ή άρδευσης µε το σκεύασµα ή τα κενά  

   συσκευασίας του. 
 
20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο: 
      Σε περίπτωση δηλητηρίασης καλέστε αµέσως γιατρό και δείξτε του την ετικέττα. Σε περίπτωση 

κατάποσης συστήνεται πλύση στοµάχου µε ενεργό άνθρακα και συνεχής παρακολούθηση της 
καρδιακής λειτουργίας. Προσοχή στη χορήγηση αδρεναλίνης. 
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∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Συνιστάται συµπτωµατική θεραπεία.- 
-Τηλέφωνο Κέντρου ∆ηλητηριάσεων:    (01) 77 93 777. 
 
21. Προφυλάξεις για το οικοσύστηµα  (SO φράσεις):- 
 SO2  Μην ψεκάζετε όταν οι µέλισσες είναι παρούσες. 
 SΟ5   Kρατείστε τα παραγωγικά ζώα µακριά από την ψεκασµένη περιοχή γιά δεκαπέντε (15) 

µέρες. Στο ίδιο διάστηµα µην κόβετε χόρτο για τα ζώα.- 
 
22. Απαγορεύσεις  (Α φράσεις): 
 Α1  Απαγορεύεται η εφαρµογή του µε αεροψεκασµούς. 
 
 Απαγορεύεται η εφαρµογή του σε ακτίνα τετρακοσίων (400) µέτρων από ευαίσθητες 

καλλιέργειες (Βαµβάκι, Τοµάτα, Τεύτλα, Καπνά, Αµπέλια,  ∆ένδρα).- 
 
23. Περιορισµοί για την προστασία των καταναλωτών  (Π φράσεις). 
 Π1 Τελευταία επέµβαση πριν την συγκοµιδή:- 
 
 
24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσµατος: 
 Να αποθηκεύεται στην αρχική κλειστή συσκευασία του, σε χώρο αεριζόµενο, δροσερό και 

ξηρό. 
 Σ’ αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια. 
 
 
ΙΙ.Κείµενο  ετικέττας 
 α. Να είναι σύµφωνο  µε το άρθρο 22 παρ. 1  του Ν. 721/77 και µε την  παρούσα απόφαση. 
 β. Η τελική ετικέττα να προσκοµισθεί στην υπηρεσία το αργότερο εντός εξαµήνου από της 

υπογραφής της παρούσας απόφασης. 
 
ΙΙΙ. Η παρούσα έγκριση ισχύει µέχρι 31.12. 2002. 
 
 
 
          Ο 
        ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
 
 
 
         ∆ΗΜ. ΣΩΤΗΡΛΗΣ 


