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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 1 ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Α ΣΤΗ ΣΕΛ. 2 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

 
                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,                  30.09.2021  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 9340/259035  

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ      

 

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: Sharda Cropchem España S.L. 

Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  (διά του υπεύθυνου επικοινωνίας,  
TELEFAX: 210 92 12 090  κ. Παναγιώτης Σπαράγγη 
Πληροφορίες: Γ. Τσολομύτη  Οδός Φλέμινγκ 69, 184 52 Νίκαια Αττικής 
Τηλέφωνο: 210 9287247 email: p.sparangis@shardaintl.com   
e-mail: gtsolomiti@minagric.gr   
    
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 5027 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(κοχλιολειματοκτόνο) OTHELLO 3 GB (δ.ο.: metaldehyde 3% β/β) ως προς την ημερομηνία λήξης του 
σκευάσματος, την περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία, 
τα στοιχεία του παρασκευαστή και του εργοστασίου παρασκευής της δραστικής ουσίας, τα στοιχεία 
του παρασκευαστή του σκευάσματος, την εγγυημένη σύνθεση, τις συσκευασίες, το φάσμα δράσης, την 
ταξινόμηση και επισήμανση του σκευάσματος καθώς επίσης την κατάθεση συμπληρωματικών 
στοιχείων / μελετών» 

 
AΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
 
      Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με 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 ειδικότερα το άρθρο 45 και 40 
αυτού. 

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

3. Τον Kανονισμό (ΕΕ) αριθ. 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. 

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθ. 2018/1266 της Επιτροπής της 20ης Σεπτεμβρίου 2018 όσον αφορά την παράταση 
των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών δεκανόλη-1, 6-βενζυλαδενίνη, θειικό αργίλιο, azadirachtin, 
bupirimate, carboxin, clethodim, cycloxydim, dazomet, diclofop, dithianon, dodine, fenazaquin, fluometuron, 
flutriafol, hexythiazox, hymexazol, ινδολυλβουτυρικό οξύ, isoxaben, lime sulphur, μεταλδεΰδη, paclobutrazol, 
pencycuron, sintofen, tau-fluvalinate και tebufenozide. 

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 546/2011 της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες 
αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού 
(ΕΚ) με αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις 
επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 

7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 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 
ζωϊκής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 

8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθ. 2017/1777 της επιτροπής της 29ης Σεπτεμβρίου 2017 για την τροποποίηση για την 
τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες Bacillus 
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amyloliquefaciens στέλεχος FZB24, Bacillus amyloliquefaciens στέλεχος MBI 600, αργιλούχο ξυλάνθρακα, 
dichlorprop-P (διχλωροπρόπιο-P), ethephon (αιθεφόνη), etridiazole (ετριδιαζόλη), flonicamid (φλονικαμίδη), 
fluazifop-P (φλουαζιφόπιο-P), υπεροξείδιο του υδρογόνου, μεταλδεΰδη, penconazole (πενκοναζόλη), 
spinetoram (σπινετοράμη), Urtica spp. και tau-fluvalinate (τφλουβαλινάτη) μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα. 

9. Τον Κανονισμό με αριθ. 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) με 
αριθ. 1907/2006. 

10. Την αριθ. 14449/164163/29.12.14 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, η οποία 
εξειδικεύει τα απαιτούμενα στοιχεία της αίτησης για χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά με αμοιβαία 
αναγνώριση σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού (EK) 1107/2009. 

11. Την έκθεση αξιολόγησης των Αρμόδιων Αρχών του Κράτους Μέλους-εισηγητή Μάλτας για το προϊόν METASH 
(με κωδικό SHA 3900 A). 

12. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2020/217 της Επιτροπής της 4ης Οκτωβρίου 2019 για την τροποποίηση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, 
την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, με σκοπό την προσαρμογή του στην 
τεχνική και επιστημονική πρόοδο, και για τη διόρθωση του εν λόγω κανονισμού. 

13. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄45). 
14. Το ν. 4622/2019 (Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 

κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού. 
15. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή 

Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε 
Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” 
(Β΄4612/19-10-20). 

16. Τη με αριθ. πρωτ. 13768/328450/17.12.2019 αίτηση καθώς και τα με αριθ. πρωτ. 8914/246761/13.09.2021 
9340/259035/22.09.21 και 9374/260015/22.09.21 συμπληρωματικά στοιχεία που κατέθεσε η ενδιαφερόμενη 
εταιρεία. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Α Τροποποιούμε τη με αριθμό 5027 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(κοχλιολειματοκτόνο) OTHELLO 3 GB, που χορηγήθηκε με την υπ. αριθμό πρωτ. 8039/77931/16.08.2017 
Υπ. απόφαση, ως προς την ημερομηνία λήξης του σκευάσματος, την περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής 
δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία, τα στοιχεία του παρασκευαστή και του εργοστασίου 
παρασκευής της δραστικής ουσίας, τα στοιχεία του παρασκευαστή του σκευάσματος, την εγγυημένη 
σύνθεση, τις συσκευασίες, το φάσμα δράσης, την ταξινόμηση και επισήμανση του σκευάσματος καθώς 
επίσης την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων / μελετών: 
 

 Η άδεια διάθεσης στην αγορά του σκευάσματος διαμορφώνεται ως εξής: 
 

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
 

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ) 
1.1.α Ημερομηνία χορήγησης 
1.1.β Ημερομηνία λήξης 

5027 
16.08.2017 
31.05.2024 

 

 
1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν  

1.2.α Εμπορικό όνομα: OTHELLO 3 GB 

1.2.β Μορφή: Κοκκώδες δόλωμα (GB) 

 
1.3 Δραστική ουσία 
Δραστική ουσία 1 

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας 
κατά ISO: 

metaldehyde 
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Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής 
δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική 
ουσία: 

98,6 % (β/β) min  

  

Χημική ομάδα: ακεταλδεΰδες 

 

Παρασκευαστής:  SHARDA CROPCHEM LIMITED 
Prime Business Park 
Dashrathlal Joshi Road 
Vile Parle (West) 
Mumbai – 400056, Ινδία  
 
Με εκπρόσωπο στην Ευρώπη: 
Sharda Cropchem España S.L. 
Edificio Atalayas Business Center,  
Carril Condomina nº 3, 12th Floor,  
30006 Murcia – Ισπανία 

 

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.: Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: 
 

XUZHOU NUOTE CHEMICAL CO. LTD, 
Baiji , Qingshanquan, Jiawang District, 
Xuzhou, Jiangsu, 221000 –Κίνα (PRC) 

 

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής 
ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας, όπως αυτές 
έχουν κατατεθεί με την με αριθ. πρωτ. 13768/328450/17.12.2019 
αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζονται στο 
PART C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας 
Μάλτας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα 
αρχεία της ΣΕΑ. 

 
1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα  

α) Κάτοχος της άδειας: Sharda Cropchem España S.L. 
Edificio Atalayas Business Center,  
Carril Condomina, nº 3, Planta 12th Floor 
30006 Murcia – Ισπανία 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: κ. Παναγιώτης Σπαράγγης  
Οδός Φλέμινγκ 69, 184 52 Νίκαια Αττικής  
Tηλ.: 6979 254969  
Ε-mail: p.sparangis@shardaintl.com   

  

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην 
αγορά: 

ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ  
ΒΙ.ΠΕ.Θ., Τ.Θ. 26,  
570 22, Σίνδος, Θεσσαλονίκη  
Τηλ.: 2310 569630-3  
Fax: 2310 707047  
E-mail: farmachem@otenet.gr   

  

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος: SHARDA CROPCHEM LIMITED 
Prime Business Park 
Dashrathlal Joshi Road 
Vile Parle (West) 
Mumbai – 400056, Ινδία 
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δ) Εργοστάσια παρασκευής του 
σκευάσματος: 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 
 

1. LUQSA (LÉRIDA UNIÓN QUÍMICA S/A). 
Afores, s/n. CP: 25173, SUDANELL. (Lleida), Ισπανία 

2. VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO S.R.L. 
Via Desman 43, 35010 Borgoricco (Padova), Ιταλία 

3. INDUSTRIAL CHIMICA SRL 
Via Sorgaglia 40, I-35020 Arre (PD), Ιταλία 

4. CHEMICAL SMITH, S.L 
C/ GARROTXA 1 NAU A , 08192 - Sant Quirze del Valles, 
Barcelona, Ισπανία 

5. Xuzhou Nuote Chemical CO., LTD 
Baiji, Qingshanquan Town, Jiawang District, 
Xuzhou, Jiangsu Λ.Δ. Κίνας 

6.  Xuzhou jinhe chemicals co ltd. 
Room 1221, Wenfeng , Building No 246 
Jiefang road, Yunlong Dist Xuzhou Jiangsu Λ.Δ. Κίνας 

7. RATICIDAS S.L.U. 
Avda. Can Pallas, N 20 4a 10 
08192 Sant Quirze del Valles 
Barcelona, Ισπανία 

 

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του 
σκευάσματος: 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 
 

1. LUQSA (LÉRIDA UNIÓN QUÍMICA S/A). 
Afores, s/n. CP: 25173, SUDANELL. (Lleida), Ισπανία 

2. VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO S.R.L. 
Via Desman 43, 35010 Borgoricco (Padova), Ιταλία 

3. INDUSTRIAL CHIMICA SRL 
Via Sorgaglia 40, I-35020 Arre (PD), Ιταλία 

4. CHEMICAL SMITH, S.L 
C/ GARROTXA 1 NAU A , 08192 - Sant Quirze del Valles, 
Barcelona, Ισπανία 

5. Móraagro Kft. 
3937 Komlóska, Rákóczi út 121,  
6782 Mórahalom, V. ker. 85th , Ουγγαρία 

6. ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ Α.Ε., 
Οικ. Τετρ. 20 B 35, 57400, ΣΙΝΔΟΣ 

7. AGROTECHNICA OBEE 
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου (Τ.Θ. 1112) 
Τ.Κ. 570 22 Θεσσαλονίκη  

8. ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ 
BI.ΠΕ.Θ.Τ.Θ. 26, 570 22 – Θεσ/νίκη 

9. ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ, 
Τ.Θ. 58, Θέση Ξηροπήγαδο, Μάνδρα Αττικής Τ.Κ. 196 00 

10. DELTA GAMMA AGRO A.B.E.E. 
Αγ. Σοφίας, Μηλιάδηστα 
19 300, Ασπρόπυργος 

11. ''AGROPAK'' Spółka Jawna 
Brzeziński i wspólnicy 
43-603 Jaworzno, Darwina ld, Πολωνία 

12. Pakon Sp.z o.o. 
ul.Zakładowa 7 
62-510 Konin, Πολωνία 
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στ) Εγγυημένη σύνθεση του 
σκευάσματος: 

Δραστική ουσία: Metaldehyde 3 % (β/β) 
Βοηθητικές ουσίες: 96,96 % β/β 
 

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος, όπως αυτή έχει 
κατατεθεί με τη με αριθ. πρωτ. 13768/328450/17.12.2019 αίτηση 
της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζεται στο PART C της 
σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας Μάλτας, 
είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της 
ΣΕΑ. 

 
2 Συσκευασίες 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1. Κουτί με εσωτερική 
σακούλα 

100 γραμ. έως 7 κιλά 
Κουτί χάρτινο 
Σακούλα πολυαιθυλενίου 

2. Τυπωμένη σακούλα 100 γραμ. έως 7 κιλά Πολυαιθυλένιο 

3. Σάκοι 
5 έως 25 κιλά 

Xάρτινοι τρίφυλλοι, με εσωτερική επένδυση 
πολυαιθυλενίου ή εσωτερική σακούλα πολυαιθυλενίου 

4. Σάκοι 5 έως 25 κιλά Πολυαιθυλένιο 

 

3  Οδηγίες χρήσης: 
 

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.  
 
Τρόπος εφαρμογής: Η εφαρμογή γίνεται με κατάλληλο εξοπλισμό διασποράς 
κοκκωδών σκευασμάτων ή λιπασμάτων, στην γραμμή σποράς ή φύτευσης ή 
ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια του εδάφους.  
Συνδυαστικότητα: --  
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: --   
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της 
συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες, σάκοι), μαζί με τα κουτιά, 
αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη 
περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή 
ανάκτηση ενέργειας.. 

 

 

4  Κατηγορία και τρόπος 
δράσης: 

Κοχλιολειμακοκτόνο με δράση επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση 
σαλιγκαριών και γυμνοσαλιάγκων. Μετά από λήψη του δολώματος και την αρχική 
υπερέκκριση βλέννας τα σαλιγκάρια και οι γυμνοσάλιαγκες χάνουν την 
κινητικότητα τους, παραλύουν και πεθαίνουν. 

 
5 Φάσμα δράσης  

Πεδίο Εφαρμογής Στόχος 
Δόσεις 

σκευάσματος 
γρ. σκ./ στρ 

Τρόπος και χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγιστος αριθμός 
εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική 

περίοδο/ 
Μεσοδιάστημα 
εφαρμογών σε 

ημέρες 

Εσπεριδοειδή (1CIDG)  
Ακρόδρυα (3NUTC) 
Μηλοειδή (NNNOK), 
Πυρηνοκαρπα (NNNOS) 

Κοχλίες 
(Σαλιγκάρια)  
HELXSP, CEPASP 
Γυμνοσάλιαγκες 
(Λείμακες,Αρίονες) 
ARIOSP, DEROSP, 
LIMXSP. 

700 Εφαρμογή με την 
εμφάνιση της 
προσβολής, στην γραμμή 
φύτευσης  ή σε όλη την 
επιφάνεια του εδάφους, 
από την αρχή της 
βλάστησης  μέχρι το 
τέλος της άνθησης. 
(BBCH 00-69) 

3 / 7 – 10 

Αμπέλι (VITVI) Κοχλίες 700 Εφαρμογή με την 3 / 7 – 10 
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(οινοποιήσιμα και 
επιτραπέζια σταφύλια)  

(Σαλιγκάρια)  
HELXSP, CEPASP 
Γυμνοσάλιαγκες 
(Λείμακες, 
Αρίονες) 
ARIOSP, DEROSP, 
LIMXSP. 

εμφάνιση της 
προσβολής, στην γραμμή 
φύτευσης  ή σε όλη την 
επιφάνεια του εδάφους, 
από την αρχή της 
βλάστησης  μέχρι το 
τέλος της άνθησης. 
(BBCH 00-69) 

Μούρα και μικροί 
καρποί (Υ+Θ): 
- Φράουλα (FRAAN)  
- Βατόμουρα (RUBSS) 
- Σμέουρα (RUBID) 
- Μύρτιλλα (VACSS) 
- Φραγκοστάφυλα 

(RIBSS) 
- Καρποί 

αγριοτριανταφυλλιάς-
(ROSSS) 

- Βατόμουρα (MORSS) 
- Καρποί κουφοξυλιάς 

(SAMNI) 
 

Κοχλίες 
(Σαλιγκάρια)  
HELXSP, CEPASP 
Γυμνοσάλιαγκες 
(Λείμακες, 
Αρίονες) 
ARIOSP, DEROSP, 
LIMXSP. 

700 Εφαρμογή στην γραμμή 
σποράς  ή σε όλη την 
επιφάνεια του εδάφους, 
από την σπορά ή 
μεταφύτευση μέχρι το 
τέλος της άνθησης 
(BBCH 00-69) 

3 / 7 – 10 

Μαρούλια & σαλατικά 
(Υ+Θ) : 
- Μαρούλι (LACSA),  
- Ρόκα (ERUVE), 
- Λυκοτρίβολο (VLLLO) 
- Σκαρόλα (CICEN),  
- Ραδίκι (CICIN) 
- Αντίδι (CICEN), 
- Σταμναγκάθι (CICSP) 
- Κάρδαμο (LEPSA), 
- Γαιοκάρδαμο 

(BARVE),  
- Κόκκινο σινάπι 

(BRSJU),  
- Καλλιέργειες νεαρών 

φύλλων 
(συμπεριλαμβά-
νομένων ειδών 
κράμβης) 

 
Σπανάκι και παρεμφερή 
φύλλα (Υ+Θ) 
-Σπανάκι (SPQOL) 
-Ανδράκλα (POROL) 
-Σέσκουλα/φύλλα 
τεύτλων (BEAVX) 

Κοχλίες 
(Σαλιγκάρια)  
HELXSP, CEPASP 
Γυμνοσάλιαγκες 
(Λείμακες, 
Αρίονες) 
ARIOSP, DEROSP, 
LIMXSP. 

700 Εφαρμογή στην γραμμή 
σποράς  ή σε όλη την 
επιφάνεια του εδάφους, 
από την σπορά ή 
μεταφύτευση μέχρι να 
ολοκληρωθεί το στάδιο 
της «ροζέτας»   
(έως BBCH 00-39) 

3 / 7 – 10 
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Πατάτα (SOLTU) Κοχλίες 
(Σαλιγκάρια)  
HELXSP, CEPASP 
Γυμνοσάλιαγκες 
(Λείμακες, 
Αρίονες) 
ARIOSP, DEROSP, 
LIMXSP. 

700 Εφαρμογή στην γραμμή 
σποράς  ή σε όλη την 
επιφάνεια του εδάφους, 
από την σπορά μέχρι 
πριν τη συγκομιδή   
(BBCH 00-97) 

3 / 7 – 10 

Ελαιοκράμβη (BRSNN) Κοχλίες 
(Σαλιγκάρια)  
HELXSP, CEPASP 
Γυμνοσάλιαγκες 
(Λείμακες, Αρίονες) 
ARIOSP, DEROSP, 
LIMXSP. 

700 Εφαρμογή στην γραμμή 
σποράς  ή σε όλη την 
επιφάνεια του εδάφους, 
από την σπορά μέχρι το 
στάδιο της «ροζέτας»   
(BBCH 00-29) 

3 / 7 – 10 

Σιτάρι (TRZAX)  
Κριθάρι (HORVX)  
Βρώμη (AVESA)  
Σίκαλη (SECCE)  
 

Κοχλίες 
(Σαλιγκάρια)  
HELXSP, CEPASP 
Γυμνοσάλιαγκες 
(Λείμακες, Αρίονες) 
ARIOSP, DEROSP, 
LIMXSP. 

700 Εφαρμογή στην γραμμή 
σποράς  ή σε όλη την 
επιφάνεια του εδάφους 
από την σπορά μέχρι το 
τέλος του αδελφώματος  
(BBCH 00-29) 

3 / 7 – 10 

Ζαχαρότευτλα (BEAVP) 
και κτηνοτροφικά 
τεύτλα (BEAVC) 

Κοχλίες 
(Σαλιγκάρια)  
HELXSP, CEPASP 
Γυμνοσάλιαγκες 
(Λείμακες, 
Αρίονες) 
ARIOSP, DEROSP, 
LIMXSP. 

700 Εφαρμογή στην γραμμή 
σποράς  ή σε όλη την 
επιφάνεια του εδάφους 
από την σπορά μέχρι τα 5 
φύλλα  
(έως BBCH 15) 

3 / 7 – 10 

Καλλωπιστικά (NNNZZ) 
Υπαίθρου και 
θερμοκηπίου  

Κοχλίες 
(Σαλιγκάρια)  
HELXSP, CEPASP 
Γυμνοσάλιαγκες 
(Λείμακες, Αρίονες) 
ARIOSP, DEROSP, 
LIMXSP. 

700 Εφαρμογή σε όλη την 
επιφάνεια του εδάφους 
κατά την σπορά ή 
φύτευση και επανάληψη 
ανάλογα με την 
προσβολή.  
(BBCH 00-99) 

3 / 7 – 10 

Χλοοτάπητας (NNNZW) Κοχλίες 
(Σαλιγκάρια)  
HELXSP, CEPASP 
Γυμνοσάλιαγκες 
(Λείμακες, Αρίονες) 
ARIOSP, DEROSP, 
LIMXSP. 

700 Εφαρμογή σε όλη την 
επιφάνεια κατά την 
σπορά ή φύτευση και 
επανάληψη ανάλογα με 
την προσβολή.  
(BBCH 00-99) 

3 / 7 – 10 

Παρατηρήσεις:  
1. Η χρήση στα σιτηρά περιλαμβάνει και το τριτικάλε (TTLRI). 
2. H εφαρμογή του φαρμάκου γίνεται την άνοιξη ή το φθινόπωρο, όταν επικρατεί υγρασία και ήπιος καιρός 

και τα σαλιγκάρια είναι σε δραστηριότητα.  
3. Εφαρμόστε αμέσως με την έναρξη της προσβολής  
4. Όταν η προσβολή είναι βαριά ή παρατεταμένη, απαιτείται επανάληψη της εφαρμογής 
5. Να αποφεύγεται η εφαρμογή όταν αναμένεται βροχή διότι μπορεί να μειωθεί η διάρκεια δράσης των 

κόκκων.  
6. Να αποφεύγεται το πότισμα για τουλάχιστον δύο (2) ημέρες μετά την εφαρμογή του δολώματος. 
7. Για καλύτερα αποτελέσματα εφαρμόστε λίγες μέρες πριν από καλλιεργητικές εργασίες. Εναλλακτικά, 

εφαρμόστε λίγο πριν ή λίγο μετά τις καλλιεργητικές εργασίες. 
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6  Ειδικές συνθήκες γεωργικές, 
φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό 
τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: 

 

 

 

 

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας  

 μεταξύ εφαρμογής και:  

 - σποράς ή φύτευσης της 
προστατευόμενης καλλιέργειας 

 

 -- 

 - σποράς ή φύτευσης των 
καλλιεργειών που ακολουθούν 

 

 -- 

   

 - της πρόσβασης του ανθρώπου ή 
των ζώων στην καλλιέργεια στην 
οποία έχει εφαρμοστεί το 
σκεύασμα 

-- 
  

 

  

 

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

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα 
αναγραφόμενα στην ετικέτα του. 
 

 

9  Εικονογράμματα 
κινδύνου: 

 

GHS08 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

 

10  Δηλώσεις 
επικινδυνότητας: 

H361f: Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα. 
EUH401: Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

 

11  Δηλώσεις 
προφύλαξης: 

P102+P405: Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο  
P103: Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.  
P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.  
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια από νεοπρένιο / προστατευτική 
ενδυμασία.  
Φοράτε γάντια και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατά την ανάμιξη/φόρτωση 
και κατά την εφαρμογή.  
Φοράτε γάντια για την συγκομιδή όλων των καλλιεργειών της ομάδας «μαρούλια 
και σαλατικά» και «Σπανάκι και παρεμφερή φύλλα» κατά την επανείσοδο στο 
θερμοκήπιο μετά την εφαρμογή. 
P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία  
Sp1: Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.  
Spe6: Για να προστατέψτε τα αγρία πουλιά/θηλαστικά μαζέψτε όσο προϊόν έχει 
χυθεί κατά λάθος. 
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12  Πρώτες βοήθειες – 
Αντίδοτο: 

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του 
προϊόντος ή την ετικέτα.  
P308+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: 
Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. 
Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Μη προκαλέσετε 
εμετό και μη χορηγήσετε τίποτα από το στόμα, εάν ο παθών δεν έχει τις αισθήσεις 
του.  
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως καλά με άφθονο νερό και 
σαπούνι. Εάν υπάρχει ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή.  
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά.  
Εάν υπάρχει ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή.  
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία. 
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 77.93.777 

 

 
 

13 Προστασία των καταναλωτών  

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

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 Μη εφαρμόσιμο (καθορίζεται από το στάδιο εφαρμογής).  

 
 

14  Συνθήκες αποθήκευσης, 
χρονική σταθερότητα του 
σκευάσματος. 

Αποθηκεύεται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε χώρο ξηρό, 
δροσερό (θερμοκρασίες < 35°C) και καλά αεριζόμενο, μακριά από την έκθεση 
σε ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια 
από την ημερομηνία παρασκευής του. 

 

 
 

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 να προσκομίσει στην ΣΕΑ τα ακόλουθα όταν υποβληθούν στο Κράτος Μέλος 
Εισηγητή: 

- 4 πειράματα υπολειμμάτων για την πατάτα στη Νότια Ζώνη.  

- 2 πειράματα υπολειμμάτων σε λεμονιές στη Νότια Ζώνη 
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B 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 (ΕΕ) 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. 

 
 

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας» 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  

 
 
 

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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