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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Αθήνα,       07.10.2019 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ   Αριθ. πρωτ:  8936/217413 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ   
 
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  Εθνικής Αντιστάσεως 73 
FAX: 210 92 12 090  Τ.Κ. 15231 – Χαλάνδρι 
Πληροφορίες: Ν. Αβραμίδης   
Τηλέφωνο: 210 92 87 224 e-mail: technical@alfagro.gr   
e-mail: navramidis@minagric.gr   
    
ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 

(μυκητοκτόνο) NIMROD 25 EW (δ.ο. bupirimate 25% β/ο). » 
 
 

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 τo 
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 τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή 
του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, στον οποίο έχει συμπεριληφθεί η δραστική 
ουσία bupirimate. 

4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 2018/1266 της Επιτροπής της 20ής Σεπτεμβρίου 2018 για 
την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) με αριθμό 540/2011 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 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. 

6. 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 ζωϊκής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου. 

7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 2015/846 της Επιτροπής της 28ης Μαΐου 2015 για την τροποποίηση των 
παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες acetamiprid, ametoctradin, 
amisulbrom, bupirimate, clofentezine, ethephon, ethirimol, fluopicolide, imazapic, propamocarb, 
pyraclostrobin και tau-fluvalinate μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα. 
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8. 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) με αριθμό 1907/2006. 

9. Τη με αριθμό 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 αριθμό 1679/153682/25-06-2019 (Β΄ 2701) ΚΥΑ. 

10. Την έγκριση όμοιου σκευάσματος NIMROD 250 EW από την Ιταλία (άδεια με αριθμό 13771/02.04.2007 
και την από 07.08.2017 ανανέωση αυτής) και την με αριθμό 8936/217413/03.09.2019 αξιολόγηση της 
ΑΑΑ της Ιταλίας. 

11. Τη με αριθμό πρωτ. 9051/118599/04.09.2018 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. 
 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

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

1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν NIMROD 25 EW της εταιρείας ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ 
ΑΕΒΕ, 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 

60897 
07.10.2019 
31.05.2025 

 

 
1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εμπορικό όνομα NIMROD 25 EW 

1.2.β Μορφή Γαλάκτωμα, λάδι σε νερό (EW) 

 
 
1.3 Δραστική ουσία  
Δραστική ουσία  

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO Bupirimate  

 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 
ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

94.5% (β/β) min  

   

Χημική ομάδα αμινοπυριμιδίνες  
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Παρασκευαστής  ADAMA Makhteshim Ltd. 
Northern Industrial Zone Hebron Road 
P.O. Box 60 Beer-Sheva, 84100, Ισραήλ 
Contact: Ms Adi Azmon 
Phone: +972-8-6296659 
Fax: +972-7-32321336 
e-mail: adia@mcw.co.il  
 
European address 
ADAMA Deutschland GmbH 
Edmund Rumpler Str. 6 
51149 Koln, Germany 
Dr. Wolfgang Busch 
Τηλ. +49 2203 5039-501 
e-mail: Wolfgang.Busch@de.adama.com  

 

 

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: 
 
ADAMA Makhteshim Ltd. 
Northern Industrial Zone Hebron Road, P.O. Box 60  
Beer-Sheva, 84100, Ισραήλ 

 

 

Τεχνικές προδιαγραφές της 
δραστικής ουσίας 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας Bupirimate όπως 
αυτές κατατέθηκαν στη με αριθμό πρωτ. 9051/118599/04.09.2018 
αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική 
πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ. 

 

 
 
1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα  

α) Κάτοχος της άδειας ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ 
Εθνικής Αντιστάσεως 73, Τ.Κ. 15231 – Χαλάνδρι  
Τηλ.: 211 120 5570 
Fax: 211 120 5572 
e-mail: technical@alfagro.gr    

 

 

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ 
Εθνικής Αντιστάσεως 73, Τ.Κ. 15231 – Χαλάνδρι  
Τηλ.: 211 120 5570 
Fax: 211 120 5572 

e-mail: technical@alfagro.gr    

 

   

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση 
στην αγορά  

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ 
Εθνικής Αντιστάσεως 73, Τ.Κ. 15231 – Χαλάνδρι  
Τηλ.: 211 120 5570 
Fax: 211 120 5572 
e-mail: technical@alfagro.gr    

 

 

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος ADAMA Makhteshim Ltd. 
3, Saadia Malal, P.O. Box 60 Beer-Sheva, 84100, Ισραήλ 
Contact: Ms Adi Azmon 
Phone: +972-8-6296659 
Fax: +972-7-32321336 

e-mail: adia@mcw.co.il 

 

mailto:adia@mcw.co.il
mailto:Wolfgang.Busch@de.adama.com
mailto:technical@alfagro.gr
mailto:technical@alfagro.gr
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δ) Εργοστάσιο παρασκευής του 
σκευάσματος:  
 
 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: 
 
ADAMA Makhteshim Ltd. 
Northern Industrial Zone, Hebron Road, P.O. Box 60 Beer-Sheva, 
84100, Ισραήλ 

 

 

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του 
σκευάσματος: 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 
 
1. ADAMA Makhteshim Ltd. 
Northern Industrial Zone, Hebron Road, P.O. Box 60 Beer-Sheva, 
84100, Ισραήλ  
2. ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ 
Οινόφυτα, Θέση Ποταμιά, Βοιωτίας  
Τ.Κ. 32 011 - Οινόφυτα, Βοιωτίας 
Τηλ.: 2262 – 30821-3 
FAX: 2262 – 30820 
e-mail: nikos.kosmidis@alfagro.gr  

 

 

στ) Εγγυημένη σύνθεση του 
σκευάσματος: 

Δραστική ουσία: bupirimate 25% β/ο 
Βοηθητικές ουσίες:  74,8% β/β 
 
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή 
προσδιορίζεται στη με αριθμό πρωτ. 9051/118599/04.09.2018 
αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική 
πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ. 

 

 

2 Συσκευασίες  

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 
Φιάλη ή  
Δοχείο  

75 κ.εκ. έως 10 λίτρα Πλαστικό τύπου COEX  multilayer  
(EVOH, TIE adhesive, grinded PE, outer layer HDPE) 

2 Δοχεία 20 λίτρα Πλαστικό τύπου HMWHDPE, PA 

 

3 Οδηγίες χρήσης: 
 

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες  χρήστες.   
 
Τρόπος εφαρμογής:  
Ψεκασμοί φυλλώματος. 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: 
Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. 
Προσθέστε την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο 
αναδεύοντας. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. 
Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:  
Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί 
όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύντε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του  
ψεκαστικού, δυο - τρείς (2-3) φορές με καθαρό νερό.  
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και  
της συσκευασίας:  
Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες, μπιτόνια) ξεπλένονται υπό πίεση με 
κατάλληλο μηχανισμό 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, 
εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.  
Συνδυαστικότητα: - 
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4 Κατηγορία και 
τρόπος δράσης: 

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προληπτική, θεραπευτική και εξοντωτική 
δράση κατά του ωΐδίου. Απορροφάται από τα φύλλα και έχει διελασματική και 
διασυστηματική δράση καθώς και με ατμούς. Η μετακίνηση του προϊόντος 
στους αναπτυσσόμενους βλαστούς συμβάλλει στην προστασία των νέων 
φύλλων. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε καλλιέργειες υπαίθρου και 
θερμοκηπίου. 

 

 
 

5 Φάσμα δράσης 

Πεδίο Εφαρμογής Στόχος Δόσεις σκευάσματος Τρόπος και 
χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος αριθμός 
εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική 

περίοδο 
/ Μεσοδιάστημα 
εφαρμογών σε 

ημέρες 

κ.εκ./ 
στρέμμα 

 

κ.εκ./ 
100  

λίτρα  
ψεκ. 

Υγρού  

Όγκος  
ψεκ.  

υγρού 
λίτρα / 

στρέμμα 

Μηλιά 
(MABSD) 

Ωίδιο 
(Podosphaera 

leucotricha - PODOLE) 

90 60 100 - 150 Εφαρμογές από 
πριν την άνθηση 

έως την 
ωρίμαση. 

BBCH 51 - 85 

1-4/10 

Βερικοκιά 
(PRNAR) 

Ροδακινιά 
(PRNPS) 

 

Ωίδιο  
(Sphaerotheca pannosa 
var. persicae - SPHRPA) 

75-100 75-100 100 - 150 Εφαρμογές από 
το στάδιο της 

πλήρους 
άνθησης έως την 

ωρίμαση. 
BBCH 65 - 91 

1-4/10 

Αμπέλι 
(VITVI) 

(επιτραπέζιο & 
οινοποιήσιμο) 

Ωίδιο 
(Uncinula necátor  

- UNCINE) 
 

80-150 100 80 - 150 Εφαρμογές από 
την αρχή της 

βλάστησης έως 
την ωρίμαση. 
BBCH 15 - 85 

1-4/10 

Φράουλα (Υ+Θ) 
(FRAAN) 

 

Ωίδιο 
(Sphaerotheca macularis  

- PHRMA) 
 

100 -- 50 - 100 Εφαρμογές από 
το στάδιο του 

πρώτου 
πραγματικού 

φύλλου έως την 
ωρίμαση. 

BBCH 11 - 85 

1-4/10 

Τομάτα (Υ+Θ) 
(LYPES) 

Πιπεριά (Υ+Θ) 
(CPSAN) 

Μελιτζάνα (Υ+Θ) 
(SOLME) 

Ωίδιο 
(Leveillula taurica  

- LEVETA) 
 

100-200 -- 50 - 100 Εφαρμογές από 
το στάδιο των 2  
φύλλων έως την 

ωρίμαση. 
BBCH 12 - 89 

1-4/10-12 

Αγγούρι (Υ+Θ) 
(CUMSA)  

Αγγουράκι (Υ+Θ) 
(CUMSA) 

Κολοκυθάκι (Υ+Θ) 
(CUUPΕ) 

Ωίδιο 
(Podosphaera fusca - 

PODOFU 
Erysiphe cichoracearum 

- ERYSCI) 

100 -- 50 - 100 Εφαρμογές από 
το στάδιο του 3ου 
φύλλου έως την 

ωρίμαση. 
BBCH 13 - 89 

1-3/10 
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Πεπόνι (Υ+Θ) 
(CUMME) 

Καρπούζι (Υ+Θ) 
(CITLA)  

Κολοκύθα (Υ+Θ) 
 (CUUMA) 

Ωίδιο 
 (Podosphaera fusca - 

PODOFU 
Erysiphe cichoracearum 

- ERYSCI) 

100 -- 50 - 100 Εφαρμογές από το 
στάδιο των 2  

φύλλων έως την 
ωρίμαση. 

BBCH 12 - 89 

1-4/10 
(4 εφαρμογες για Υ,  
3 εφαρμογές για Θ) 

Κοκκινόφυλλο 
Κιχώριο (Υ) ή 

Ραδίκια witloof (Υ) ή 
Ιταλικό Radicchio (Υ) 

(CICIF) 

Ωίδιο 
(Erysiphe cichoracearum  

- ERYSCI) 

125 -- 30-80 Εφαρμογές από το 
στάδιο των 2  

φύλλων έως την 
ωρίμαση. 

BBCH 12 - 89 

1-2/10 

Τριανταφυλλιά (Υ+Θ)  
(POSSS) 

 
Δαφνοκέρασο (Υ+Θ) 

(PRNLR) 

Ωίδιο  
(Sphaerotheca pannosa 

- SPHRPA) 

100-150 
 
 
 
 

150-300 
 
 

50-100 Προληπτική 
εφαρμογή από 

την εμφάνιση των 
πρώτων φύλλων. 

BBCH 10 - 97 

1-2/7-10 

Παρατηρήσεις: 
1) Το εύρος των δόσεων είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής, χρησιμοποιείτε την υψηλότερη δοσολογία σε 

περίπτωση υψηλής έντασης της ασθένειας. 
2) Ο όγκος ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα είναι ανάλογος του σταδίου ανάπτυξης κάθε καλλιέργειας. 
3) Στις περιοχές που εφαρμόζονται, να ακολουθούνται οι οδηγίες των Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων.  

 
 

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

Για την αποφυγή εμφάνισης φαινομένων ανθεκτικότητας 
συνίσταται το NIMROD 25 EW να χρησιμοποιείται σε 
προγράμματα εναλλαγής με μυκητοκτόνα που ανήκουν σε 
άλλες ομάδες, με διαφορετικό τρόπο δράσης. 

 

 

 

 

 
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 Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.  

 
 
 

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

Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις 
και δόσεις εφαρμογής.  

 

 

 
 

9 Εικονογράμματα 
κινδύνου 

   Ν Β  
   GHS07       GHS08        GHS09 

  ΠΡΟΣΟΧΗ 
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10 Δηλώσεις 
επικινδυνότητας 

H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. 
H351: Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου. 
 
EUH208: Περιέχει Ethyl hexyl lactate. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική 
αντίδραση. 
Η410: Πολύ 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. 

 

 

 
 

11 Δηλώσεις 
προφύλαξης 

P102: Μακριά από παιδιά. 
P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.  
P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν τη χρήση. 
P261: Αποφύγετε να αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / σταγονίδια / 
ατμούς / εκνεφώματα. 
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα 
ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. 
 
Φοράτε γάντια και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατά την 
ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή. 
Φοράτε γάντια και ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την επανείσοδο στην 
καλλιέργεια. 
 
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία. 
 
SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (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 μιαν 
αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12 Πρώτες βοήθειες - 
Αντίδοτο 

P308+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: ζητήστε ιατρική 

βοήθεια.  

Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή  και δείξτε 
αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μη προκαλέστε εμετό.  
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύντε αμέσως με άφθονο νερό και 
ζητείστε ιατρική συμβουλή.  
P362+P364: Βγάλτε τα μολυσμένα ενδύματα και πλύνετε τα πριν τα 
ξαναχρησιμοποιήσετε. 
P302+P352: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύντε με άφθονο νερό και 
σαπούνι.  
P333+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: ζητήστε ιατρική 
συμβουλή. 
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. 
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210-7793777. 
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13 Προστασία των καταναλωτών 

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

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 

 Αμπέλι (επιτραπέζιο & οινοποιήσιμο), Μηλιά 14  

 
Βερικοκιά, , Κοκκινόφυλλο Κιχώριο (Υ) ή 
Ραδίκια witloof (Υ) ή Ιταλικό Radicchio (Υ),  
Ροδακινιά 

7  

 
Φράουλα (Υ+Θ), Τομάτα (Υ+Θ) , Πιπεριά 
(Υ+Θ), Μελιτζάνα (Υ+Θ) 

3  

 
Αγγουράκι (Υ+Θ), Αγγούρι (Υ+Θ), Καρπούζι 
(Υ+Θ), Κολοκύθα (Υ+Θ), Κολοκυθάκι (Υ+Θ),  
Πεπόνι (Υ+Θ) 

1  

 Δαφνοκέρασο (Υ+Θ), Τριανταφυλλιά (Υ+Θ) Δεν ορίζεται  

 
 
 

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική 
σταθερότητα του σκευάσματος 

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή  συσκευασία σε 
μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο.  Στις συνθήκες 
αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την 
αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής. 

 

 

 
 
 

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 Προστατευόμενα στοιχεία και μελέτες 

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 12 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης να 
προσκομίσει στην ΣΕΑ τις αιτούμενες μελέτες/συμπληρωματικά στοιχεία:  
 

- Data/statement concluding on explosive properties. 

- An ILV for both methods presented (i.e. KIIIA 5.3.1/01 Witte A. 2012; test facility: CIP, Germany and 

KIIIA 5.3.1/03 Grognet J-M., 2013; test facility: GIRPA, France) should also be provided in accordance 

with the requirements of guideline SANCO/825/00 rev.8.1 for enforcement purposes. 

- In a precautionary way a refinement risk assessment for frugivorous mammal "rat" gourds 100% fruit 
may be performed to provide an acceptable long-term risk to mammals in fruiting vegetables. 
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Β 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 το άρθρο 65 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009 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. 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 ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 
 

        Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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