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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,          21-2-2017 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ:  1985/19768 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ  & ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

  

 

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς:  BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ   Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 
TELEFAX: 210 92 12 090   151 25 Μαρούσι 
Πληροφορίες: Π. Θεοδωρής     
Τηλέφωνο: 210 928 7225    
e-mail: ptheodoris@minagric.gr     
 

ΘΕΜΑ:  Α. Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό 
προϊόν (ζιζανιοκτόνο) FOCUS 10 EC (cycloxydim) 
Β. Ανάκληση της με αριθ. 7671 έγκρισης κυκλοφορίας του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος FOCUS 10 EC (cycloxydim) 

 
AΠΟΦΑΣΗ  

Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
 
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 ειδικότερο το άρθρο 80.5 αυτού.  

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

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. 

4. Τον Κανονισμό (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 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 

6. 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 , όπως τροποποιήθηκε με το SANCO doc.357 /rev.3/ 
2008 

7. Την αξιολόγηση και την επανέγκριση της Ιταλίας, για την υπ’ αριθμ. 10117 άδεια διάθεσης 
στην αγορά στο όμοιο φυτοπροστατευτικό προϊόν STRATOS ULTRA από Δεκέμβριο 2016 

mailto:ptheodoris@minagric.gr
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8. Τη με αριθ. Πρωτ. 9379/119137/02/11/2015 (ΦΕΚ 2367/Β/04.11.2015) Απόφαση 
Μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό 
Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και 
Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

9. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 6113/65764/31.05.2013 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας  
BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 

Α  Χορηγούμε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 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 

70.202 

21.02.2017 

31.05.2022 

 

 

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εμπορικό όνομα FOCUS 10 EC 

1.2.β Μορφή:  Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC) 
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1.3 Δραστική ουσία  

 

Δραστική ουσία 1  

Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών 

ουσίας/ών κατά ISO 

Cycloxydim  

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 

ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

94 % (β/β) min 

Χημική ομάδα της δραστικής ουσίας: Cycloxydim 

(χημική ομάδα: κυκλοεξανοδιόνες) 

Παρασκευαστής της δραστικής ουσίας: BASF SE 

Carl-Bosch-Strasse 38 

67056 Ludwigshafen 

Germany 

 

Εργοστάσιο παρασκευής της δραστικής ουσίας: Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 

επιχείρησης : 

BASF SE 

Carl-Bosch-Strasse 38 

67056 Ludwigshafen/Germany 

 

Τεχνικές προδιαγραφές της  

δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής 

ουσίας cycloxydim όπως αυτές περιγράφονται 

στο Part C – εμπιστευτικά στοιχεία - της 

παρούσας αίτησης. Είναι εμπιστευτική 

πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της 

ΣΕΑ. 
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1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα 

 

   

α) Κάτοχος της άδειας: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε 

Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι 

ΑΜE: BASGR 

Τηλ.: 2106860120 

Fax: 2106860200 

E-mail: dimitris.theodosiou@basf.com 

 

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε 

Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι 

ΑΜE: BASGR 

Τηλ.: 2106860120 

Fax: 2106860200 

E-mail: dimitris.theodosiou@basf.com 

 

   

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση 

στην αγορά  

Ο κάτοχος της έγκρισης   

   

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος: BASF SE 

Carl-Bosch-Strasse 38 

67056 Ludwigshafen 

Germany 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΥ514653ΠΓ-3Κ0



 Σελίδα 5 

 

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του 

σκευάσματος 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των 

επιχειρήσεων: 

1) BASF SE 

B 510 Carl-Bosch-Strasse 38 

67056 Ludwigshafen / Germany 

 

2) Schirm GmbH  

Standort Schönebeck 

Geschwister-Scholl-Strasse 127 

39218 Schönebeck/Germany 

 

 

   

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του 

σκευάσματος 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των 

επιχειρήσεων: 

1) BASF SE 

B 510 Carl-Bosch-Strasse 38 

67056 Ludwigshafen / Germany 

 

2) Schirm GmbH  

Standort Schönebeck 

Geschwister-Scholl-Strasse 127 

39218 Schönebeck/Germany 

 

3) K+N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε., 

570 22 ΣΙΝΔΟΣ, Θες/νίκη, 

Ελλάς. 

 

 

 

στ) Εγγυημένη σύνθεση του 

σκευάσματος: 

Δραστική ουσία cycloxydim 10 % β/ο 

Βοηθητικές ουσίες 88,8 % β/β 

όπως αυτές περιγράφονται στο Part C – 

εμπιστευτικά στοιχεία - της παρούσας 

αίτησης. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και 

παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ. 

Περιέχει το διαλύτη “naphtha”. 
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2 Συσκευασίες 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 Φιάλες 100 κ.εκ, 150 κ.εκ, 250 κ.εκ, 

500 κ.εκ, 1 λίτρο 

PA/PE (Coex) 

2 Eco-Φιάλες 1 λίτρο PA/PE (Coex) 

3 Δοχεία 3, 5, 10 λίτρα PA/PE (Coex) 

4 Eco-Δοχεία 5, 10 λίτρα PA/PE (Coex) 

 

3  Οδηγίες χρήσης: 

 

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 

 Τρόπος εφαρμογής: Καθολικός ψεκασμός με τη χρήση μπεκ τύπου 

σκούπας. Εφαρμογές νωρίς μεταφυτευτικά / μεταφυτρωτικά της 

καλλιέργειας και πριν οι γραμμές σποράς κλείσουν, όταν τα αγρωστώδη 

είναι σε ζωηρή ανάπτυξη και μέχρι το αδέλφωμά τους. 

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: 

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού με την μισή ποσότητα νερού. 

Προσθέστε την απαραίτητη ποσότητα σκευάσματος υπό ανάδευση. 

Συμπληρώστε το ψεκαστικό με την υπόλοιπη ποσότητα νερού, 

συνεχίζοντας την ανάδευση. 

 

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:  

Πλύνετε τα ψεκαστικά μηχανήματα με νερό, αμέσως μετά το τέλος του 

ψεκασμού. 

 

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

και της συσκευασίας: 

Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται 

τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό 

υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με 

τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται 

σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας. Το προϊόν καταστρέφεται 

με κάψιμο σε ειδικούς καυστήρες για αγροχημικά (περίπου 1100°C για 

2 δευτερόλεπτα).  

Συνδυαστικότητα: -  

Προφυλάξεις για τους χειριστές: Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την 

ανάμιξη/φόρτωση και κατά την συντήρηση του ψεκαστικού 

μηχανήματος κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. 
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4  Κατηγορία και 

τρόπος δράσης: 

Εκλεκτικό, διασυστηματικό, μεταφυτευτικό ζιζανιοκτόνο, το οποίο 

καταπολεμά ετήσια και πολυετή ζιζάνια. To FOCUS 10 EC περιέχει το 

δραστικό συστατικό cycloxydim, που ανήκει στη χημική ομάδα των 

κυκλοεξανοδιονών. Το cycloxydim απορροφάται από τα φύλλα και 

παρεμποδίζει το σχηματισμό των μεριστωματικών ιστών των 

ευαίσθητων ζιζανίων. Σε βιοχημικό επίπεδο παρεμποδίζει την 

καρβοξυλάση του ακετυλοσυνενζύμου Α στη βιοσύνθεση των λιπαρών 

οξέων. 

 

 

5  5.1 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 

Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος 

 

Τρόπος και χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογώ

ν ανά 

καλλιεργητ

ική 

περίοδο 

κ.εκ./ στρέμμα 

 

κ.εκ./ 

100 

λίτρα 

ψεκ. 

Υγρού 

Όγκος 

ψεκ. 

υγρού 

λιτρα / 

στρέμμα 

Μηλιά, 

Αχλαδιά, 

Κυδωνιά 

Αγρωστώδη 
Ζιζάνια (1) 

 

 

200  

Για 

Μουχρίτσα 

(Echinochloa crus-

galli),  

Αλεπονουρά 

(Alopecurus 

myosuroides), 

Πολύανθη ήρα 

(Lolium multiflorum), 

Αιματόχορτο 

(Digitaria 

sanguinalis), 

Βέλιουρας (Sorghum 

halepense), 

Σετάρια  

(Setaria spp.), 

Βρόμος 

(Bromus spp.), 

Πάνικο  

(Panicum 

dichotomiflorum), 

Φάλαρη  

(Phalaris spp.), 

Λεπτόχλοα 

(Leptochloa 

fascicularis), 

Φέστουκα (Festuca 

- 15-40 Κάνετε ανοιξιάτικες – 

καλοκαιρινές 

εφαρμογές, μέχρι το 

στάδιο της πλήρους 

ανάπτυξης των καρπών. 

1 

Αμπέλι 

(επιτραπέζιο, 

οινοποιήσιμο, 

σταφίδα) 

Κάνετε ανοιξιάτικες – 

καλοκαιρινές 

εφαρμογές, μέχρι το 

πλήρες κλείσιμο των 

σταφυλιών. 

1 

Πατάτα Κάνετε εφαρμογές κατά 

την ανάπτυξη του 

υπέργειου τμήματος 

(BBCH 10-19) 

1 

Καρότο, Χρένο,  

Ραπανάκι, 

Σελινόριζα, 

Παστινάκη, 

Λαγόχορτο 

Κάνετε εφαρμογές από 

το στάδιο του 3
ου

 

φύλλου ως την 

ανάπτυξη του 50% του 

ριζώματος. 

1 

Κρεμμύδι, 

Σκόρδο, 

Ασκαλώνιο, 

Φρέσκο 

κρεμμυδάκι, 

Πράσο 

Κάνετε εφαρμογές από 

το στάδιο του 5
ου

 

φύλλου ως την 

ανάπτυξη του 50% του 

βολβού. 

1 

Τομάτα, 

Πιπεριά, 

Μελιτζάνα 

Κάνετε εφαρμογές από 

το στάδιο του 2
ου

 

φύλλου ως την 

ανάπτυξη του 3ου 

1 
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spp.), Φυτά-

εθελοντές σιταριού, 

κριθαριού και 

βρώμης, 

Άγρια είδη κριθαριού 

και βρώμης 

 

400 για  

Αγριάδα (Cynodon 

dactylon), Κόκκινο 

ρύζι (Oryza 

rufipogon) 

 

500 για Αγρόπυρο 

(Agropyron repens) 

πλευρικού βλαστού. 

Λευκό Λάχανο, 

Λαχανάκια 

Βρυξελλών, 

Φυλλώδεις 

κράμβες 

(Κινέζικο 

λάχανο, 

Κόκκινο 

λάχανο) 

Κάνετε εφαρμογές από 

το στάδιο του 3ου 

φύλλου ως την 

ανάπτυξη του 50% του 

κεντρικού στελέχους. 

1 

Μαρούλι, 

Σκαρόλα,  

Λυκοτρίβολο 

Κάρδαμο, 

Κόκκινο Σινάπι, 

Γαιοκάρδαμο, 

Σπανάκι, 

Αντράκλα, 

Αρωματικά 

φυτά 

Κάνετε εφαρμογές από 

το 3ο ως το 9ο φύλλο. 

1 

Φασόλια 

(φρέσκα με 

λοβό),  

Φασόλι (ξερό), 

Μπιζέλι (ξερό),  

Φακές, 

Λούπινα, 

Ρεβίθια 

Κάνετε εφαρμογές από 

το 3ο σύνθετο φύλλο ως 

το στάδιο ανάπτυξης του 

5ου μεσογονατίου 

διαστήματος. 

1 

Ζαχαρότευτλο, 

Κτηνοτροφικό 

τεύτλο, Γογγύλι, 

Παντζάρι 

Κάνετε εφαρμογές από 

το στάδιο του 3
ου

 

ζεύγους φύλλων ως την 

πλήρη ανάπτυξη της 

ροζέτας. 

1 

Βαμβάκι Κάνετε εφαρμογές από 

το 2ο φύλλο ως το 

στάδιο έκπτυξης όλων 

των πλάγιων βλαστών. 

1 

Ελαιοκράμβη 

 

Κάνετε εφαρμογές από 

το 3ο φύλλο ως το 

στάδιο ανάπτυξης του 

5ου μεσογονατίου 

διαστήματος. 

 

 

1 
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Ρύζι 
(2)

 Κάνετε εφαρμογές πριν 

τη σπορά. 

1 

Σόγια Κάνετε εφαρμογές από 

το 4ο ως το 9ο σύνθετο 

φύλλο. 

1 

Ηλίανθος Κάνετε εφαρμογές από 

το 2ο ως το 8ο φύλλο. 

1 

Παρατηρήσεις: 

1) - Καταπολεμούμενα Ζιζάνια στη δόση των 200 κ.εκ./στρέμμα:  

α. ευαίσθητα: Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli), Αιματόχορτο (Digitaria sanguinalis), Βέλιουρας (Sorghum 

halepense), Σετάρια (Setaria spp.), Βρόμος (Bromus spp.), Πάνικο (Panicum dichotomiflorum), Φάλαρη (Phalaris 

spp.), Λεπτόχλοα (Leptochloa fascicularis), Φέστουκα (Festuca spp.), Φυτά-εθελοντές σιταριού, κριθαριού και 

βρώμης, Άγρια είδη κριθαριού (Hordeum spp.) και βρώμης (Avena spp.),  

β. μετρίως ευαίσθητα: Αλεπονουρά (Alopecurus myosuroides), Πολύανθη ήρα (Lolium multiflorum) 

- Καταπολεμούμενα Ζιζάνια στη δόση των 400 κ.εκ./στρέμμα: 

α. ευαίσθητα: Κόκκινο ρύζι (Oryza rufipogon), β. μετρίως ευαίσθητα: Αγριάδα (Cynodon dactylon) 

- Καταπολεμούμενα Ζιζάνια στη δόση των 500 κ.εκ./στρέμμα: 

α. μετρίως ευαίσθητα: Αγρόπυρο (Agropyron repens) 

2) Ρύζι: Οδηγίες Χρήσης: 

Γεμίστε με νερό τα «τηγάνια» μέχρι να φυτρώσει το κόκκινο ρύζι και άλλα ευαίσθητα ζιζάνια. Όταν τα ζιζάνια 

φυτρώσουν, αφαιρέστε το νερό ώστε τα φύλλα τους να είναι εκτεθειμένα στο ψεκαστικό διάλυμα, και κάνετε 

εφαρμογή του Focus 10 EC.  

Αφήστε να περάσουν τουλάχιστον 48 ώρες προτού ξανάγεμίσετε τα «τηγάνια» με νερό. 

Προσοχή: Μεταξύ της εφαρμογής του προϊόντος και της σποράς πρέπει να μεσολαβεί ένα διάστημα τουλάχιστον 

7-10 ημερών. 

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

 

6  Ειδικές συνθήκες 

γεωργικές, 

φυτοϋγείας ή 

περιβαντολλογικές 

υπό τις οποίες το 

σκεύασμα μπορεί 

να 

χρησιμοποιηθεί ή 

να αποκλειστεί 

Σε περίπτωση που οι γειτονικές καλλιέργειες είναι αγρωστώδεις και 

έχουν φυτρώσει κατά τον χρόνο εφαρμογής του Focus 10 EC, τηρήστε μια 

απόσταση ασφαλείας 1-5 μέτρων από αυτές. 

Στις προτεινόμενες χρήσεις και δόσεις, το Focus 10 EC δεν έχει καμία 

αρνητική επίδραση στα μέρη του φυτού που αποτελούν 

πολλαπλασιαστικό υλικό. Στις ποώδεις καλλιέργειες που προορίζονται 

για την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού, το Focus 10 EC πρέπει να 

εφαρμόζεται πριν την αρχή της άνθισης. 

Διαχείριση ανθεκτικότητας 

Για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης ανθεκτικότητας, εναλλάσσετε ή 

συνδυάζετε το προϊόν με σκευάσματα με διαφορετικό τρόπο δράσης ή 

σκευάσματα που περιέχουν  δραστικές ουσίες με διαφορετικό τρόπο 

δράσης. Επίσης, κάνετε προγράμματα αμειψισποράς των καλλιεργειών. 
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7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας 
 

 μεταξύ εφαρμογής και:  

 - σποράς ή φύτευσης της προσ-  

 τατευόμενης καλλιέργειας Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειες, είναι δυνατή η 

φύτευση/σπορά όλων των δικοτυλήδονων φυτών. Για τη 

φύτευση/σπορά αγρωστωδών καλλιεργειών πρέπει να 

περάσουν 4 εβδομάδες από την εφαρμογή του προϊόντος. 

 

 - σποράς ή φύτευσης των  

 καλλιεργειών που ακολουθούν Όταν εφαρμόζονται προγράμματα αμειψισποράς, δεν 

υπάρχει κανένας περιορισμός. 

 

 - της πρόσβασης του ανθρώπου   

 ή των ζώων στην καλλιέργεια   

 στην οποία έχει εφαρμοστεί το   

 σκεύασμα Μην εισέρχεστε στη ψεκασμένη καλλιέργεια πριν 

στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από την φυλλική 

επιφάνεια. 

Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν κατάλληλο ρουχισμό 

εργασίας  και γάντια εφόσον εισέλθουν στο πεδίο 

εφαρμογής μετά τον ψεκασμό. 

 

 

8  Στοιχεία φυτοτοξικότητας, 

ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε 

άλλης παρενέργειας στα φυτά ή 

τα προϊόντα τους. 

Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα, εφόσον χρησιμοποιείται 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ετικέτα. 

  

 

9  Σήμανση 

σκευάσματος: 

 

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
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10  Φράσεις H H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και 

διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. 

H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. 

H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 

H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. 

H361d Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο. 

H411 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. 
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11  Φράσεις P P102: Μακριά από παιδιά. 

P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο. 

P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το 

προϊόν. 

P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς. 

P264 Πλύνετε με άφθονο νερό σαπούνι προσεκτικά μετά το χειρισμό. 

P271 Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. 

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια, προστατευτικά ενδύματα, 

μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. 

P301 + P310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. 

P302 + P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με 

άφθονο σαπούνι και νερό. 

P304 + P340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον ασθενή στον 

καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που 

διευκολύνει την αναπνοή. 

P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε 

προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, 

αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 

P337+P313 Αν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: 

Συμβουλευτείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. 

P331 ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. 

P332+P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: 

Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. 

P361 Αφαιρέστε/Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. 

 

SP1: Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. 

SPe2: Για να προστατέψετε τα υπόγεια νερά, μην εφαρμόζετε το 

προϊόν το φθινόπωρο σε οπωρώνες και σε χλοοτάπητα. Εφαρμόστε 

στην ελαιοκράμβη μία φορά κάθε τρία χρόνια. 

SPe3: Για να προστατέψετε τα φυτά μη-στόχους να αφήσετε μια 

αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τη μη γεωργική γη. 
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12  Πρώτες βοήθειες - 

Αντίδοτο 

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: 

Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τον ρουχισμό. 

Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα. Εφόσον προκύψουν δυσκολίες ζητήστε 

ιατρική βοήθεια. Επιδείξτε το δοχείο, την ετικέτα και/ή το δελτίο 

δεδομένων ασφαλείας στον ιατρό. 

Σε περίπτωση εισπνοής: Διατηρείστε τον παθόντα ήρεμο και 

μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. 

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα και πιείτε άφθονο 

νερό. ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΕ ΕΜΕΤΟ. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. 

Ποτέ μην προκαλείτε εμετό ή δίνετε οτιδήποτε από το στόμα εάν το 

θύμα δεν έχει τις αισθήσεις του ή έχει σπασμούς. 

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε καλά με άφθονο νερό 

και σαπούνι. 

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο 

τρεχούμενο νερό, κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Ζητήστε ιατρική 

συμβουλή. 

 

 

ΓΙΑΤΡΟΙ: Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία. 

 

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. 

 

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210- 77 93 777.  
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13 Προστασία των καταναλωτών  

13.1 Τελευταία επέμβαση 

πριν τη συγκομιδή ή 

πριν τη διάθεση στην 

αγορά όταν πρόκειται 

για μετασυλλεκτικές 

χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 

 Πατάτα, Φασόλι (ξερό), Μπιζέλι (ξερό), 

Φακές, Λούπινα, Ρεβίθια, Σόγια  

56  

 Τομάτα, Μελιτζάνα, Λαχανάκια Βρυξελλών, 

Αμπέλι (επιτραπέζιο, οινοποιήσιμο, 

σταφίδα ), Φυλλώδεις κράμβες (Κινέζικο 

λάχανο, Κόκκινο λάχανο), Φρέσκο 

κρεμμυδάκι, Πράσο. 

42  

 Καρότο, Ραπανάκι 35  

 Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Φασόλια 

(φρέσκα με λοβό), Κρεμμύδι, 

Σκόρδο, Ασκαλώνιο, Σπανάκι, Λευκό 

Λάχανο, Αντράκλα, Αρωματικά φυτά 

28  

 Πιπεριά, Μαρούλι, Σκαρόλα,  Λυκοτρίβολο, 

Κάρδαμο, Κόκκινο Σινάπι, Γαιοκάρδαμο 

21  

 Βαμβάκι  Δεν ορίζεται  

 Παντζάρι, Σελινόριζα, Χρένο, Παστινάκη, 

Λαγόχορτο, Ελαιοκράμβη, Ζαχαρότευτλο, 

Κτηνοτροφικό τεύτλο, Γογγύλι, Ηλίανθος,  

Ρύζι. 

Ορίζεται από το 

στάδιο 

ανάπτυξης της 

καλλιέργειας 

 

 

14  Συνθήκες 

αποθήκευσης, 

χρονική 

σταθερότητα του 

σκευάσματος. 

Παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία 

παρασκευής του, αποθηκευόμενο στην αρχική του κλειστή 

συσκευασία, μακριά από τρόφιμα και ζωοτροφές, σε χώρο δροσερό, 

ξηρό και καλά αεριζόμενο 
 

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  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. 
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B Ανακαλούμε τη με αριθ. 7671 έγκριση κυκλοφορίας του φυτοπροστατευτικού  

προϊόντος FOCUS 10 EC και συγκεκριμένα: 

1. Επιτρέπεται η τιμολόγηση από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα 
εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων μέχρι την 21.05.2017. 

2. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα χονδρικής 
ή λιανικής πώλησης μέχρι την 21.08.2017. 

3. Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες 
μέχρι την 21.08.2018. 

4. Για τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες μετά την 21.08.2018 
η ευθύνη και οι δαπάνες διαχείρισης βαρύνουν τον κάτοχο της έγκρισης. 

5. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις 
που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

 
 

 

Γ 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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ 
 

Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
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