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                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,  24 - 04 - 2017 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ:  13478/146105 π. ε. 
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ    

  

 
Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: Arysta LifeScience Benelux Sprl 

Rue de Renory 26/1, 
Ταχ. Κωδ. : 176 71 - ΑΘΗΝΑ  B-4102 Ougrée, Belgium 
TELEFAX: 210 92 12 090 Δια μέσου της εταιρείας 
Πληροφορίες Χ. Παναγοπούλου Arysta LifeScience Ελλάς Α.Ε. 
Τηλέφωνο: 210 92 87 161 Ριζαρείου 16, Χαλάνδρι Τ.Κ. 15233 
e-mail: chpanagopoulou@minagric.gr e- mail: info@arystalifescience.gr 
    

 
ΘΕΜΑ: Ανανέωση της οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό 

προϊόν (ζιζανιοκτόνο) DICOTEX (δ.ο. 2,4-D + MCPA +Mecoprop-P +Dicamba 20g/L) 
για ερασιτεχνική χρήση. 

 
 
 
 
 

AΠΟΦΑΣΗ 
Ο 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 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 ειδικότερα το άρθρο 43 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. 
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4. Τον Κανονισμός (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 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. 

6. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ2015/2033 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Νοεμβρίου 
2015 για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας 2,4-D, 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 (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής 

7. Τον  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 762/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Αυγούστου 2013 
για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την 
παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, 
mancozeb, maneb, MCPA, MCPB και metiram. 

8. Τον  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 2016/2016 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης 
Νοεμβρίου 2016 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 
όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών acetamiprid, 
βενζοϊκό οξύ, flazasulfuron, mecoprop-P, mepanipyrim, mesosulfuron, propineb, 
propoxycarbazon, propyzamide, propiconazole, pseudomonas chlororaphis στέλεχος: MA 
342, pyraclostrobin, quinoxyfen, thiacloprid, thiram, ziram, zoxamide 

9. Τον  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) με 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 dicamba. 

10. Την με αριθμό πρωτ. 11845/129422/18-11-2016 εισήγηση της αρμόδιας αρχής αξιολόγησης 
(ΜΦΙ). 

11. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β’/1-03-2017) Απόφαση με θέμα 
"Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: 
Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών 
Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους 
Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων”.  

12. Τις με αρ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ  3201/37767/29-3-2016  και  13478/146105/ 29-1-22016 αιτήσεις της 
ενδιαφερόμενης εταιρείας. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Α Ανανεώνουμε την οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 43  του 
Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν  DICOTEX της εταιρείας  Arysta 
LifeScience Βελγίου, με τα ακόλουθα στοιχεία: 

 
 

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

 

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ) 
1.1.α Ημερομηνία χορήγησης 
1.1.β Ημερομηνία 1ης ανανέωσης 
1.1.γ  Ημερομηνία λήξης 

7970 
9-3-2012 

24-4-2017 
31-10-2018 

 

 
 
1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εμπορικό όνομα DICOTEX 

1.2.β Μορφή:  Πυκνό διάλυμα (SL) 

 
 
1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία (ες) 
 

Δραστική ουσία 1  

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO 2,4-D 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 
ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

2,4-D 96% (β/β) min 

Χημική ομάδα Φαινοξυαλκανοϊκών 

Παρασκευαστής Dow AgroSciences UK 

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 
επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): 
Dow Chemical Company, Midland Michigan 
48640 Η.Π.Α. 

Τεχνικές προδιαγραφές της  
δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής 
ουσίας όπως αυτές κατατέθηκαν με το με 
αριθ. πρωτ. 3201/37767/29-3-2016 έγγραφο 
της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι 
εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν 
στα αρχεία της ΣΕΑ στο Part C της έκθεσης 
αξιολόγησης. 

 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 7ΜΚΕ4653ΠΓ-ΕΩΓ



4   

 

Δραστική ουσία 2  

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά 
ISO 

MCPA 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής 
δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

MCPA 94 % (β/β) min 

Χημική ομάδα Φαινοξυαλκανοϊκών 
 

Παρασκευαστής Nufarm UK Limited 
 

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης 
(πλήρης διεύθυνση): 
Nufarm UK Crabtree Manorway North, Belvedere Kent 
DA17 6 BQ 

Τεχνικές προδιαγραφές της  
δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας όπως 
αυτές κατατέθηκαν με το με αριθ. πρωτ. 
3201/37767/29-3-2016 έγγραφο της ενδιαφερόμενης 
εταιρείας Είναι εμπιστευτική πληροφορία και 
παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στο Part C της 
έκθεσης αξιολόγησης. 

 

Δραστική ουσία 3  

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά 
ISO 

Mecoprop-p 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής 
δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

Mecoprop-p 90.5% (β/β) min 

Χημική ομάδα Φαινοξυαλκανοϊκών 
 

Παρασκευαστής Nufarm UK Limited 
 

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης 
(πλήρης διεύθυνση): 
Nufarm UK Crabtree Manorway North, Belvedere Kent 
DA17 6 BQ 

Τεχνικές προδιαγραφές της  
δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας 
όπως αυτές κατατέθηκαν με το με αριθ. πρωτ. 
3201/37767/29-3-2016 έγγραφο της ενδιαφερόμενης 
εταιρείας Είναι εμπιστευτική πληροφορία και 
παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στο Part C της 
έκθεσης αξιολόγησης. 
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Δραστική ουσία 4  

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά 
ISO 

Dicamba 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής 
δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

Dicamba 88% (β/β) min 

Χημική ομάδα Βενζοϊκών 

Παρασκευαστής BASF Γερμανίας 

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης 
(πλήρης διεύθυνση): 
SALTIGO GmbH 51369 LEVERKUSEN Germany 

Τεχνικές προδιαγραφές της  
δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας 
όπως αυτές κατατέθηκαν με το με αριθ. πρωτ. 
3201/37767/29-3-2016 έγγραφο της ενδιαφερόμενης 
εταιρείας Είναι εμπιστευτική πληροφορία και 
παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στο Part C της 
έκθεσης αξιολόγησης. 

 
 
1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα 
 
   

α) Κάτοχος της άδειας: Arysta LifeScience Benelux Sprl 
Rue de Renory 26/1, 
B-4102 Ougrée, Belgium  
Τηλ.: +32 4385.97.11 
Fax: +32 4385.97.49 

 

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας: Arysta LifeScience Ελλάς Α.Ε. 
Ριζαρείου 16, Χαλάνδρι 
Τ.Κ. 15233 
Τηλ.: 210 5578777 
Fax: 210 5578768 
e-mail: info@arystalifescience.gr  

 

   

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση 
στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα 
στη χώρα) 

Arysta LifeScience Ελλάς Α.Ε. 
Ριζαρείου 16, Χαλάνδρι 
Τ.Κ. 15233 
Τηλ.: 210 5578777 
Fax: 210 5578768 
e-mail: info@arystalifescience.gr  

 

   

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος: Arysta LifeScience Benelux Sprl 
Rue de Renory 26/1, 
B-4102 Ougrée, Belgium 
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δ) Εργοστάσιο παρασκευής του 
σκευάσματος 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 
επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): 
CHIMAC Sprl,  
Rue de Renory 26/2, B-4102 Belgium 

 

   

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του 
σκευάσματος 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των 
επιχειρήσεων: 
1. CHIMAC Sprl, Βέλγιο  
2. Orange Logistics ΕΠΕ, Ύπατο Θηβών 
3. ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ, Μάνδρα Αττικής 
4. K&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ, BI.ΠΕ 
Θεσ/νίκης, Σίνδος 
5. . ΦΥΤΟΡΓΚΑΝ, Ν. Κηφισιά Αττικής 
 

 

 

στ) Εγγυημένη σύνθεση του 
σκευάσματος: 

Δραστικές ουσίες 2,4-D 70 g/L 
MCPA 70 g/L 
Mecoprop-P 42 g/L 
Dicamba 20 g/L 
Βοηθητικές ουσίες: 79,61% β/β 
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του 
σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με το 
με αριθ. πρωτ. 3201/37767/29-3-2016 
έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας 
Είναι εμπιστευτική πληροφορία και 
παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ στο Part C 
της έκθεσης αξιολόγησης. 

 

 

2 Συσκευασία(ες) 

2.2 Συσκευασία(ες): 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 Φιάλη με βιδωτό πώμα 
ασφαλείας 

100 κ.εκ., 250κ.εκ, 500 κ.εκ. 
 

COEX HDPE/EVOH, HDPE, 
PET 

2 Φιάλη με βιδωτό πώμα 
ασφαλείας 

1 λίτρο COEX HDPE/EVOH, HDPE, 
PET 

3 Φιάλη με βιδωτό πώμα 
ασφαλείας εντός 
χαρτοκυτίου 

100 κ.εκ., 250κ.εκ, 500 κ.εκ COEX HDPE/EVOH, HDPE, 
PET και χαρτί 

Το πώμα ασφαλείας να είναι τέτοιο που τα παιδιά κάτω των 5 ετών να μην μπορούν να το 
ανοίξουν, να αποσφραγίζεται εύκολα από ενήλικες και να εξασφαλίζει τη στεγανότητα και την 

επανασφάλιση της συσκευασίας. 
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3  Οδηγίες χρήσης: 
 

Προορίζεται για ερασιτέχνες χρήστες. 

 Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος. 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: 
 Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση  
Γεμίζουμε το ψεκαστικό δοχείο με λίγο νερό. Ρίχνουμε την 
απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος υπό συνεχή ανάδευση. 
Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό. 
 
Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Συστήνεται το ξέπλυμα 
του ψεκαστήρα με διάλυμα 1% αμμωνιακού ή 1% ανθρακικού 
νατρίου και όχι μόνο με νερό. Μη χρησιμοποιήσετε τον ψεκαστήρα 
για άλλο προϊόν αν δεν τον ξεπλύνετε. 
Μη ρίχνετε ποτέ τα νερά του καθαρισμού σε αποχετεύσεις ή 
επιφανειακά νερά ούτε κοντά σε πηγάδια ή άλλους υδάτινους 
πόρους ή άλλες καλλιέργειες ή εδάφη τα οποία πρόκειται να 
καλλιεργηθούν με άλλες καλλιέργειες. 
 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας 
(φιάλες/δοχεία) 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 ή ανάκτηση ενέργειας. 

  

4  Κατηγορία και 
τρόπος δράσης: 

Διασυστηματικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση 
πλατύφυλλων ζιζανίων σε χλοοτάπητα αγρωστωδών. Απορροφάται 
από τα φύλλα και τις ρίζες. Μόλις απορροφηθεί, δεν ξεπλένεται και 
μεταφέρεται σε όλο το φυτό συσσωρευόμενο στους 
μεριστωματικούς ιστούς της νεαρής βλάστησης και των ριζών. Το 
Dicotex διακόπτει την ορμονική ισορροπία και παρεμβάλλεται στη 
διαδικασία ανάπτυξης νεκρώνοντας τα ζιζάνια. 
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5  5.1 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος 
 

Τρόπος και 
χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 
αριθμός 

εφαρμογών 
ανά 

καλλιεργητική 
περίοδο 

L/ 
στρέμμα 

(max) 

L/ 100 
λίτρα 
ψεκ. 

Υγρού 

Όγκος 
ψεκ. 

υγρού 
λίτρα / 

στρέμμα 

Χλοοτάπητες 
Αγρωστωδών  

(NNNFW/ 
YNIGF) 

Πλατύφυλλα 
ζιζάνια: 

Τριφύλλια 
(Trifolium sp. - 

TRFSS), 
Αγριοράδικα 

(Taraxacum sp. 
- TARSS), 

Ρανούνκουλος 
(Ranunculus sp. 

- RANSS), 
Πολυκόμπι 

(Polygonum sp. 
- POLSS), 

Καρδαμίνα 
(Cardamine sp. - 

CARSS), 
Στελάρια 

(Stellaria media 
- STEME), 

Περδικούλι 
(Anagallis 
Arvensis - 
ANGAR), 

Αγριοκαρότο 
(Daucus carota - 

DAUCA), 
Κεράστιο 

(Cerastium sp. - 
CERSS), 

Ζωχός (Sonchus 
sp. - SONSS), 

Γαϊδουράγκαθο 
(Carduus sp. - 

CRUSS), 
Κίρσιο/ 

Ασπράγκαθο 
(Cirsium sp. - 

1 
 
 

1 
 
 

100 Ψεκασμός 
Φυλλώματος. 

Δεν 
εφαρμόζεται 

πριν το 
στάδιο του 

αδελφώματος 
της χλόης. 

1 
Από 

Απρίλιο- 
Σεπτέμβριο 
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CIRSS), 
Πεντάνευρο 

(Plantago sp. - 
PLASS), 

Μαρτιάκος 
(Senecio 
vulgaris - 

SENVU, Senecio 
jacobea  

- SENJA ), 
Αγριομαργαρίτα 
(Bellis perennis - 

BELPE), 
Λάπαθο (Rumex 

sp. - RUMSS) 

 
 

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

 Εφαρμόστε το σκεύασμα τουλάχιστον 5 ημέρες μετά το 
τελευταίο κόψιμο και περιμένετε τουλάχιστον 7 ημέρες για το 
επόμενο. 

 Μην ψεκάζετε νεαρή χλόη πριν το αδέλφωμα και εντός 6 
μηνών από την εγκατάσταση. 

 Η δραστικότητα του προϊόντος ενισχύεται από ευνοϊκές για τη 
φωτοσύνθεση συνθήκες (θερμοκρασία και φως). 

 Αποφύγετε εφαρμογές κατά την ξηρή περίοδο και όταν 
αναμένεται βροχή εντός 24 ωρών. 

 Εφαρμόστε σε στεγνό γρασίδι. 

 Δε συστήνεται η χρήση του αμέσως μετά από δραστική/κοντή 
κοπή. 

 Μη χρησιμοποιείτε τα υλικά από τα τρία πρώτα κουρέματα 
για την παρασκευή κομπόστ. 

 Μην ψεκάζετε λιβάδια καθώς το σκεύασμα είναι δραστικό 
στο τριφύλλι. 

 Τα ψεκασμένα φυτά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για 
ζωοτροφή. 

 Μην εφαρμόζετε σε έδαφος που ενδέχεται να οδηγεί σε 
σημείο παροχής νερού, ιδιαίτερα εάν το έδαφος είναι 
επικλινές. 

 Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. 

 

 
 

 

 

 

 

 

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 Απαγορεύεται η πρόσβαση στην ψεκασμένη 
περιοχή σε παιδιά και κατοικίδια ζώα για 
τουλάχιστον 24 ώρες μετά την εφαρμογή. 
Απαγορεύεται η πρόσβαση σε φυτοφάγα ζώα για 
15 ημέρες μετά την εφαρμογή. 
Συνιστάται η πρόσβαση ανθρώπου σε ψεκασμένες 
περιοχές όταν το ψεκαστικό υγρό έχει στεγνώσει 
εντελώς, δηλαδή 6 ώρες μετά την εφαρμογή. 

 

 
 

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

Δεν είναι φυτοτοξικό ακόμα και στη διπλάσια από τη συνιστώμενη 
δόση. 

 

 

 

 

 
 
 

9  Εικονογράμματα 
κινδύνου: 

GHS07 GHS09 

 ΠΡΟΣΟΧΗ 
 

10  Δηλώσεις 
επικινδυνότητας 

H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. 
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με 
μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
EUH208 Περιέχει 2,4-D DMA salt. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική 
αντίδραση. 
EUH401 Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και 
το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης. 
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11  Δηλώσεις 
προφύλαξης 

Ρ102 Μακριά από παιδιά. 
P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο. 
P264 Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά τον χειρισμό. 
P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το 
προϊόν.  
P280 Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια. 
Φοράτε πάντοτε γάντια κατά τη χρήση.  
SΡ1 Μη ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.  
- Μην ξεπλένετε το ψεκαστικό δοχείο κοντά σε νεροχύτες, 
επιφανειακά ύδατα ή πηγές νερού όπως για παράδειγμα πηγάδι. 
SPe3 Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μιαν 
αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη ή να 
χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της διασποράς 75%. 
 

 

12  Πρώτες βοήθειες - 
Αντίδοτο 

Ρ101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη 
του προϊόντος ή την ετικέτα. 
Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε 
αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν). 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό 
αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την 
αναπνοή. 
Εφαρμόστε οξυγόνο ή τεχνητή αναπνοή εάν απαιτείται. Ζητείστε 
ιατρική συμβουλή. 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και 
σαπούνι. Ξεπλύνετε με ζεστό νερό. Αναζητήστε ιατρική συμβουλή εάν 
εμφανιστούν συμπτώματα. 
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. 
Σε περίπτωση κατάποσης ξεπλύνετε το στόμα.  
 
Αντίδοτο: Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία. Δεν υπάρχει ειδικό 
αντίδοτο. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777 
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13 Προστασία των καταναλωτών  

   
 

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

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 

 Μη εφαρμόσιμο   

 

14  Συνθήκες 
αποθήκευσης, 
χρονική 
σταθερότητα του 
σκευάσματος. 

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο 
ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει 
σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον. 
Προφυλάξτε το προϊόν από συνθήκες παγετού. 

 

 

 

 
 

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. 

ΑΔΑ: 7ΜΚΕ4653ΠΓ-ΕΩΓ



13   

 

 
 

B Για τα αποθέματα  με ετικέτα σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 2507/28521/9-3-2012  
απόφαση μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 7970 έγκριση στο 
φυτοπροστατευτικό προϊόν DICOTEX όπως αυτή τροποποιήθηκε, ισχύουν τα 
παρακάτω .  
 

 
1. Επιτρέπεται από την υπογραφή της παρούσας η τιμολόγηση των υπαρχόντων 

αποθεμάτων από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας για τρεις 
επιπλέον μήνες (έως τις 24-7-2017). 

 
2. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα πώλησης 

για έξι επιπλέον μήνες από την υπογραφή της παρούσας (έως τις   24-10-2017). 
 

3. Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες 
για ένα ακόμα έτος από την ημερομηνία της παραγράφου 2 ανωτέρω (έως τις 24-10-
2018). 

 
4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες μετά τις 24-10-2018, θα πρέπει να 

επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη 
και δαπάνες αυτού. 
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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 

 

      Ο  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
 
 
 
 
           Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ   
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