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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 12118/288384π.ε. 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ      
 
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: Barclay Chemicals (R&D) Ltd,Ιρλανδίας 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  (δια του υπεύθυνου επικοινωνίας, 
TELEFAX: 210 92 12 090  της εταιρείας  
Πληροφορίες: Δ. Καραμάνου  ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ Α.Β.Ε.Ε. 
Τηλέφωνο: 210 92 87 228  Τ.Θ. 26-ΒΙ.ΠΕ.Θ. Τ.Κ.57022 
e-mail: dkaramanou@minagric.gr  email: info@farmachem.gr  
    
    
ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν    

(ζιζανιοκτόνο) HUDSON 200 (δ.ο. fluroxypyr 20 % β/o)» 
 
 

AΠΟΦΑΣΗ  
Ο  

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
 

      Έχοντας υπόψη 
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 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 40 αυτού. 

2. Το νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, 
ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 540/2011 της Επιτροπής 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 
και ισχύει. 

4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) με αριθ. 736/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Ιουλίου 2011 για την 
έγκριση της δραστικής ουσίας fluroxypyr, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων στην αγορά, και την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 540/2011 της Επιτροπής. 

5. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) με αριθ. 2017/856 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Μαΐου 2017 για την 
τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά τους όρους έγκρισης της 
δραστικής ουσίας fluroxypyr. 

6. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 2019/291 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2019 για 
την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των 
περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών 1-ναφθυλακεταμίδιο, 1-ναφθυλοξικό οξύ, ακριναθρίνη, 
azoxystrobin, fluazifop p, fluroxypyr, imazalil, kresoxim-methyl, oxyfluorfen, prochloraz, prohexadione, 
prohexadione, spiroxamine, tefluthrin και terbuthylazine. 
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7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 547/2011 της επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του 
Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 

8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 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 και ισχύει. 

9. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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. 

10. Την με αριθμό πρωτ. 10785/259028/11.10.2019 σχετική Εθνική αξιολόγηση της Ισπανίας και την 
οριστική του έγκριση (αρ. έγκρισης 25400). 

11. Την με αριθ. 619/46787/8.3.19 (ΦΕΚ Β΄ 988/22-03-2019) κοινή Απόφαση του Υπουργού κ. Στ. 
Αραχωβίτη, του Υφυπουργού κ. Β. Κόκκαλη και της Υφυπουργού κ. Ολ. Τελιγιορίδου με θέμα 
“Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής “με εντολή Υπουργού”, “με εντολή Υφυπουργού” ή “με 
εντολή Υπουργού και Υφυπουργού”, κατά περίπτωση, στους: Γεν. Γραμματέα, Γεν. Γραμματέα 
Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γεν. Δ/νσης, Προϊσταμένους 
Δ/νσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων” (Β΄ 988), 
όπως διορθώθηκε με την αριθ. 6 αναφορά «ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» (Β’ 1241)  και τροποποιήθηκε 
με την αριθ. 1679/153682/25-06-2019 (Β΄ 2701) ΚΥΑ. 

12. Τις με αρ. πρωτ. 523/6991/15.01.2019, 1273/21036/01.02.2019, 2314/40190/27.02.2019, 
11550/275855/30.10.2019, 12118/288384/11.11.2019 αιτήσεις της εταιρείας ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ Α.Β.Ε.Ε, ως 
υπεύθυνη επικοινωνίας της εταιρείας Barclay Chemicals (R&D) Ltd,Ιρλανδίας και με αρ. πρωτ. 
12749/305487/26.11.2019 επιστολή της ενδιαφερόμενης εταιρείας. 

 
 
     ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
A Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού 

1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) HUDSON 200 (δ.ο. fluroxypyr-meptyl 20 
% β/o) της εταιρείας Barclay Chemicals (R&D) Ltd, Ιρλανδίας, 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: 

70372 
20.01.2020 
31.12.2025 

 

 
1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν  

1.2.α Εμπορικό όνομα: HUDSON 200 

1.2.β Μορφή: Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο (EC) 

 
1.3 Δραστική ουσία  
Δραστική ουσία 1 

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO: fluroxypyr-meptyl  

 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 
ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 

97,5 % β/β min  

   

Χημική ομάδα: Πυριδυλοξυοξικού οξέος  
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Παρασκευαστής : 1) Shandong Luba Chemical Co., Ltd. 
No. 26 South Xizhou Road, Licheng District, 
Jinan, Κίνα 
 
2) Lier Chemical Co. Ltd. 
Economic and Technical Development Zone, 
Mianyang, Sichuan 621000, Κίνα 

 

 

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.: Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 
 
1) Shandong Luba Chemical Co., Ltd. 
No. 26 South Xizhou Road, Licheng District, Jinan, Κίνα 
 
2)   Lier Chemical Co. Ltd. 

Economic and Technical Development Zone, Mianyang, 
Sichuan 621000, Κίνα 

 

 

Τεχνικές προδιαγραφές της 
δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας 
προσδιορίζονται στην αίτηση με αριθ. πρωτ. 
12749/305487/26.11.2019 της ενδιαφερόμενης εταιρείας 
είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της 
ΣΕΑ. 

 

 
 
1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα  

α) Κάτοχος της άδειας:  Barclay Chemicals (R&D) Ltd 
Damastown Way,  
Damastown Industrial Park,  
Mulhuddart, Dublin 15 
Ιρλανδία  
E-mail info@barclay.ie  

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ Α.Β.Ε.Ε. 
Τ.Θ. 26-ΒΙ.ΠΕ.Θ. 
ΑΜE:15/Φ14.2.4379/8/10600/15.10.2004 
Τ.Κ.57022 
Τηλ.:2310 569630-33 
Fax:2310 797047 
E-mail: registration@farmachem.gr 

  

β) Υπεύθυνος για την τελική 
διάθεση στην αγορά:  

ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ Α.Β.Ε.Ε. 
Τ.Θ. 26-ΒΙ.ΠΕ.Θ. 
ΑΜE:15/Φ14.2.4379/8/10600/15.10.2004 
Τ.Κ.57022 
Τηλ.:2310 569630-33 
Fax:2310 797047 
E-mail: info@farmachem.gr 

  

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:  Barclay Chemicals (R&D) Ltd 
Damastown Way,  
Damastown Industrial Park,  
Mulhuddart, Dublin 15, Ιρλανδία 
E-mail info@barclay.ie 
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δ) Εργοστάσιο παρασκευής του 
σκευάσματος:  

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: 
Barclay Chemicals (R&D) Ltd 
Damastown Way,  
Damastown Industrial Park,  
Mulhuddart, Dublin 15, Ιρλανδία 
E-mail info@barclay.ie 

  

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του 
σκευάσματος: 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 
1. ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ Α.Β.Ε.Ε. 
Τ.Θ. 26-ΒΙ.ΠΕ.Θ. 
ΑΜE:15/Φ14.2.4379/8/10600/15.10.2004 
Τ.Κ.57022 
E-mail: registration@farmachem.gr 
 
2. Barclay Chemicals (R&D) Ltd 
Damastown Way,  
Damastown Industrial Park,  
Mulhuddart, Dublin 15, Ιρλανδία 
E-mail info@barclay.ie 

 
  

 

στ) Εγγυημένη σύνθεση του 
σκευάσματος:  

Δραστική ουσία: fluroxypyr (methylheptyl ester) 20% β/ο 
Βοηθητικές ουσίες: 69,6 % β/β 
 

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή 
κατατέθηκε με το με αριθ. πρωτ. 12749/305487/26.11.2019 
έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας, είναι εμπιστευτική 
πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ 

 
 

2 Συσκευασίες  

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 Φιάλες 500κ.εκ. έως 1L PET 

 Δοχεία 5L PET με HDPE 

 
 

3 Οδηγίες χρήσης Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 
 
Τρόπος εφαρμογής: Oμοιόμορφος ψεκασμός του εδάφους, μεταφυτρωτικά των 
ζιζανίων, με ακροφύσια τύπου σκούπας ή με ψεκαστήρα πλάτης για τις ελιές, 
εσπεριδοειδή. 
 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού 
μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Ανακινήστε το σκεύασμα καλά, προσθέστε 
τη συνιστώμενη δόση στο νερό αναδεύοντας και συμπληρώστε το ψεκαστικό με 
το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. 
 
Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. 
Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του 
ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του 
προϊόντος. 
 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και 
της συσκευασίας: Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο 
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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 στα 
σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 
 
Συνδυαστικότητα: Το σκεύασμα να μη χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα 
προϊόντα. 

   

4 Κατηγορία και 
τρόπος δράσης 

Το σκεύασμα είναι εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για τον έλεγχο των 
πλατύφυλλων ζιζανίων (δικοτυλήδονα). H δραστική ουσία fluroxypyr 
απορροφάται κυρίως από τα φύλλα και μετακινείται ταχέως στα υπόλοιπα μέρη 
των ζιζανίων, προκαλώντας ανάσχεση της αύξησης. 

 

 

5   Φάσμα δράσης 

Πεδίο Εφαρμογής Στόχος Δόσεις σκευάσματος 
 

Τρόπος και χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγιστος 
αριθμός 

εφαρμογών 
ανά 

καλλιεργητική 
περίοδο 

κ.εκ./ 
στρέμμα 

(max) 

κ.εκ./ 
100 

λίτρα 
ψεκ. 

Υγρού 

Όγκος 
ψεκ. 

υγρού 
λίτρα/ 

στρέμμα 

Ελιά * 
[OLVEU] 
 
 

Πλατύφυλλα 
ζιζάνια  

150 375-
750 

20-40 Μεταφυτρωτικά των 
ζιζανίων. 
Εφαρμόζετε στο 
έδαφος χωρίς να 
διαβρέχονται τα 
δέντρα. 

1 

Εσπεριδοειδή 
[NNNCI] 
 

Πλατύφυλλα 
ζιζάνια  

150 375-
750 

20-40 Μεταφυτρωτικά των 
ζιζανίων. 
Εφαρμόζετε στο 
έδαφος χωρίς να 
διαβρέχονται τα 
δέντρα. 

1 

Παρατηρήσεις: 
1. Μην εφαρμόζεται πριν την 1η Μαρτίου την χρονιά της καρποφορίας στην ελιά.  
2. Μην εφαρμόζεται το σκεύασμα σε καλλιέργειες μη καλά αποστραγγιζόμενες ή εξαιρετικά ξηρές ή 

εάν τα φύλλα είναι υγρά ή αναμένεται βροχή. 
3. Η εφαρμογή του προϊόντος  απαγορεύεται σε αλκαλικά εδάφη για όλες τις επιτρεπόμενες 

καλλιέργειες. 
4. Για τις επιτραπέζιες ελιές επιτρέπεται η συλλογή τους μόνο από το δένδρο.  
5. Να μη συλλέγονται ελιές από το έδαφος προκειμένου να αποφευχθούν υπολείμματα.  

*Δεν έχει ελεγχθεί η φυτοτοξικότητα του σκευάσματος στις εθνικές ποικιλίες ελιάς, Καλαμών και 
Κονσερβολιά. 
 
Καταπολεμούμενα ζιζάνια :  

Ευαίσθητα ζιζάνια: 
Βλήτα- Amaranthus sp. (AMASS), Άσπρο βλήτο-Amaranthus albus (AMAAL), Τραχύ βλήτο-Amaranthus 
retroflexus (AMARE),  
Σινάπι το μέλαν -Brassica nigra (BRSNI),  
Καλέντουλα-Calendula officinalis (CLDOF),  
Περικοκλάδα- Convolvulus arvensis (CONAR),  
Καπνόχορτο-Fumaria officinalis (FUMOF),  
Αγριοκαρότα-Daucus sp. (DAUSS),  
Άγρια ρόκα-Diplotaxis erucoides (DIPER),  
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Κολλητσίδα-Galium aparine (GALAP),  
Ηλίανθος -Helianthus annuus (HELAN),  
Αγριομάρουλο-Lactuca serriola (LACSE),  
Μολόχα-Malva sp. (MALSS), 
Σολανόν το κίτρινο Solanum luteum (SOLLU), Αγριοτομάτα-Solanum nigrum (SOLNI),  
Πικραλίδα -Picris hieracioides (PICHI),  
Πολυκόμπι-Polygonum aviculare (POLAV), Αναρριχώμενο πολύγωνο-Polygonum convolvulus (POLCO),  
Γλιστρίδα-Portulaca oleracea (POROL),  
Λάπαθο-Rumex crispus (RUMCR), Μεγάλο λάπαθο-Rumex obtusifolius (RUMOB),  
Ζωχοί-Sonchus sp. (SONSS),  
Αγριοράδικο-Taraxacum sp. (TARSS),  
Πεντάνευρο-Plantago lanceolate (PLALA),  
Αγριοτομάτα-Solanum nigrum (SOLNI),  
Στελλάρια-Stellaria media (STEME),  
Ασπράγκαθο-Xanthium spinosum (XANSP), Αγριομελιτζάνα-Xanthium strumarium (XANST). 
 
Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια 

Κίρσιο-Cirsium acaule (CIIAC),  
Περικοκλάδα-Convolvulus arvensis (CONAR),  
Ερίγερο -Erigeron sp. (ERISS),  
Χαμαισική-Euphorbia chamaesyce (EPHCE),  
Δωδεκάνθι-Lamium amplexicaule (LAMAM),  
Μαρτιάκος-Senecio vulgaris (SENVU),  
Περδικούλι-Parietaria judaica (PAIDI). 

 

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

- Μην προβαίνετε σε όργωμα του εδάφους έως ότου περάσουν 7 
ημέρες από την εφαρμογή. 
- Χρησιμοποιήστε το προϊόν ημέρες χωρίς άνεμο, λαμβάνοντας 
προφυλάξεις για την αποφυγή βλαβών σε γειτονικές καλλιέργειες και 
για την αποφυγή αλληλοεπικάλυψης των ψεκασμών. 
- Να μην εφαρμόζετε σε δέντρα (ελιές & εσπεριδοειδή) μικρότερα των 4 
ετών. Να μη διαβρέχετε τα δέντρα και ειδικότερα τους νεαρούς 
βλαστούς. 
 
Διαχείριση Ανθεκτικότητας  
 
Το σκεύασμα περιέχει fluroxypyr, ένα ζιζανιοκτόνο που ανήκει στην 
ομάδα Ο κατά HRAC.  
 
Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων 
(μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατό 
και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό 
τρόπο δράσης) για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας. 
 

 

 

 

 

 
7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας 

μεταξύ εφαρμογής και: 
 

 - σποράς ή φύτευσης της προσ- 
τατευόμενης καλλιέργειας  

-- 
 

   

 - σποράς ή φύτευσης των 
καλλιεργειών που ακολουθούν  
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 - της πρόσβασης του ανθρώπου 
ή των ζώων στην καλλιέργεια 
στην οποία έχει εφαρμοστεί το 
σκεύασμα  

Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στα φυτά 

 

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

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται 
σύμφωνα με τις συνιστώμενες χρήσεις, δόσεις και 
προφυλάξεις. 

 

 
 

9 Εικονογράμματα  
κινδύνου: 

 

               ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
       GHS07           GHS02           GHS08   

 
 

10 Δηλώσεις 
επικινδυνότητας: 

H226: Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. 
H304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και 
διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. 
H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. 
H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. 
H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 
H335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. 
H336: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. 
H412: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 
επιπτώσεις. 
EUH 401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και 
το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 
 
Το σκεύασμα περιέχει Petroleum naptha solvent (CAS 64742-95-6) 

 
 

11 Δηλώσεις  
Προφύλαξης: 

P102+P405: Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο. 
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το 
προϊόν.  
P260: Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/ 
εκνεφώματα. 
P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. 
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια και προστατευτικά ενδύματα. 
P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σταγονίδια. 
P210: Μακριά από θερμότητα, σπινθήρες, γυμνές φλόγες, θερμές 
επιφάνειες. Μην καπνίζετε. 
P370+P378: Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε αφρό, διοξείδιο 
του άνθρακα, ξηρή σκόνη, ψεκασμό νερού για την κατάσβεση. 
 
 P501:  Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία. 
 
Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά την 
ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή. 
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Κατά την εφαρμογή του προϊόντος, ο χειριστής θα πρέπει να αποφεύγει 
κάθε επαφή με υγρό φύλλωμα. 
 
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). 
SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε 
μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα. 
SPe3: Για να προστατέψετε τα φυτά μη-στόχους, να αφήσετε μία 
αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τη μη γεωργική γη. 

 

12 Πρώτες βοήθειες – 
Αντίδοτο 

P301+P330+P331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ 
προκαλείτε εμετό. 
P301 + P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό 
P331: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. 
P333 + P313:  Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί 
εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. 
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. 
P362+P364: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετέ τα πριν τα 
ξαναχρησιμοποιήσετε. 
P312: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν 
αισθανθείτε αδιαθεσία 
P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο 
νερό. 
- Απομακρύνετε το άτομο από τον τόπο έκθεσης και αφαιρέστε τα 

λερωμένα ρούχα. 
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε με άφθονο νερό και 

σαπούνι, χωρίς τρίψιμο. 
- Σε περίπτωση κατάποσης, ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Καλέστε το 

κέντρο δηλητηριάσεων ή μεταφέρετε το άτομο που έχει υποστεί 
δηλητηρίαση σε ένα κέντρο υγείας και δείξτε την ετικέτα ή τον 
περιέκτη του προϊόντος. 

- Κρατήστε τον ασθενή σε ηρεμία. Διατηρήστε τη θερμοκρασία του 
σώματος.  

- Ελέγξτε την αναπνοή. Αν χρειαστεί, εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. 
- Εάν το άτομο χάσει τις αισθήσεις του, ξαπλώστε το στο πλάι με το 

κεφάλι χαμηλότερα από το υπόλοιπο σώμα και τα γόνατα 
μισολυγισμένα. 

- Αν χρειαστεί, μεταφέρετε το άτομο που έχει υποστεί δηλητηρίαση σε 
ένα κέντρο υγείας και δείξτε την ετικέτα ή τον περιέκτη του 
προϊόντος. 

 
ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΜΟΝΟ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ 
ΥΠΟΣΤΕΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ. 
Συμβουλές προς ιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό: Σε περίπτωση 
κατάποσης, συνιστάται καθαρισμός του πεπτικού συστήματος, ανάλογα 
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 με την κατάσταση συνείδησης.  
 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Ή ΑΝ ΑΙΣΘΑΝΘΕΙΤΕ ΑΔΙΑΘΕΣΙΑ, ΖΗΤΗΣΤΕ 
ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Ή ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ - 
ΤΗΛ. 210 7793777. Να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την 
ετικέτα. 

 
13 Προστασία των καταναλωτών  
   

Τελευταία επέμβαση 
πριν τη συγκομιδή ή πριν τη 
διάθεση στην αγορά όταν 
πρόκειται για μετασυλλεκτικές 
χρήσεις 

Πεδίο Εφαρμογής 
PHI 

(σε ημέρες) 

 Ελιά 120 

 Εσπεριδοειδή  15 

 

14 Συνθήκες 
αποθήκευσης, 
χρονική 
σταθερότητα του 
σκευάσματος. 

Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. Να αποθηκεύεται στην 
αρχική απαραβίαστη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά 
αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια. 
 

 

 

 
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 
 
17  Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών 
Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας     
απόφασης να προσκομίσει στην ΣΕΑ τις μελέτες/συμπληρωματικά στοιχεία:  

• Δυο πειράματα φυτοτοξικότητας από την χώρα μας, σε μία τουλάχιστον ποικιλία ελιάς, 
Καλαμών και Κονσερβολιά. 

 
 
B  Γενικές υποχρεώσεις    
 1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να 

ενημερώσει τη 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 στη 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 και θα πρέπει να προσκομιστεί εντός τριάντα (30) ημερών από 
την υπογραφή της παρούσης. 

4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ’ όσον είναι σύμφωνη με τους 
όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία. 
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 5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα, μόνο 
ηλεκτρονικά, 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 στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.  

7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) 
ημερών από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 
 
 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
 

 
Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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