
 

 

 

                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,                25.11.2019  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 12661/303050 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ      

 
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: Agria S.A., Βουλγαρίας 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  (δια του υπεύθυνου επικοινωνίας,  
TELEFAX: 210 92 12 090  της εταιρείας 
Πληροφορίες: Δ. Καραμάνου  Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.  
Τηλέφωνο: 210 92 87 228  «Agribiz» 
e-mail: dkaramanou@minagric.gr   Ξενίας 1, 115 27, Αθήνα 
  email: a.toutoutzidakis@agribiz.gr 
    
    
ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν    

(ζιζανιοκτόνο) SMERCH (δ.ο. oxyfluorfen 24 % 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 τα 
άρθρα 33 και 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, στον οποίο 
συμπεριλαμβάνεται και η δραστική ουσία oxyfluorfen. 

4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 2019/291 της επιτροπής 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. 

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 ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. 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 

mailto:dkaramanou@minagric.gr
mailto:a.toutoutzidakis@agribiz.gr
ΑΔΑ: 6Θ1Ο4653ΠΓ-57Σ



 

 

 

μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την 
τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006. 

8. Την από 07/2018 σχετική Έκθεση Αξιολόγησης της Αρμόδιας Αρχής Αξιολόγησης της Μάλτας (αριθμός 
έγκρισης 2018-09-24 P01 (SZ).  

9. Τη 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. 

10. Τη με αρ. πρωτ. 12471/166134/30.11.2018 αίτηση της εταιρείας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. 
«Agribiz» ως υπεύθυνη επικοινωνίας της εταιρείας Agria S.A., Βουλγαρίας. 
 

 
     ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
A Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 40 του Κανονισμού 

1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν SMERCH (δ.ο. oxyfluorfen 24 % β/o) της εταιρείας 
Agria S.A., Βουλγαρίας, 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: 

70362 
25.11.2019 
31.12.2025 

 

 
1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν  

1.2.α Εμπορικό όνομα: SMERCH 

1.2.β Μορφή: Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC) 

 
1.3 Δραστική ουσία  
Δραστική ουσία 1 

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO: oxyfluorfen  

 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 
ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 

97 % (β/β) min  

   

Χημική ομάδα: Διφαινυλαιθέρων  

 

Παρασκευαστής : Agria S.A. 
Asenovgradsko Shose 4009, Plovdiv, 
Βουλγαρία 
Mr. Plamen Alexandrov 
Τηλ.: +00359 2 9150500 
Fax: +00359 2 9150555 
Email: palexandrov@agria.bg 
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Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: 
 
YIFAN BIOTECHNOLOGY GROUP CO., LTD 
No.136 Zhongxing Road, 
Wenzhou Industrial Zone, 
Zhejiang, Κίνα 

 

 

Τεχνικές προδιαγραφές της 
δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας 
προσδιορίζονται στην με αριθμό πρωτ. 
12471/166134/30.11.2018 αίτηση της ενδιαφερόμενης 
εταιρείας.  Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα 
αρχεία της ΣΕΑ. 

 

 
 
1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα  

α) Κάτοχος της άδειας:  Agria S.A. 
Asenovgradsko Shose 4009, Plovdiv, Βουλγαρία 
Mr. Plamen Alexandrov 
Τηλ.: +00359 2 9150500 
Fax: +00359 2 9150555 
Email: palexandrov@agria.bg 

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας: Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.  «Agribiz» 
Ξενίας 1, 115 27, Αθήνα 
Τηλ.: 210 7471000 
Fax: 210 7471009  
E-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr  

  

β) Υπεύθυνος για την τελική 
διάθεση στην αγορά:  

SELECTAGRI ΕΠΕ 
Αγίου Νικολάου 63, Τ.Κ.13123 – Ίλιον  
Τηλ.: 210 2632145 
Fax: 210 2633777 
E-mail: geomat@geomat.gr 

  

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:  Agria S.A. 
Asenovgradsko Shose 4009,  
Plovdiv, Βουλγαρία 

  

δ) Εργοστάσια παρασκευής του 
σκευάσματος:  

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 
 
1. Agria S.A. 
Asenovgradsko Shose 4009, Plovdiv, Βουλγαρία 
2. YIFAN BIOTECHNOLOGY GROUP CO., LTD 
No.136 Zhongxing Road, 
Wenzhou Industrial Zone, 

  Zhejiang, Κίνα 

  

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του 
σκευάσματος: 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: 
 
Agria S.A. 
Asenovgradsko Shose 4009,  
Plovdiv, Βουλγαρία 
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στ) Εγγυημένη σύνθεση του 
σκευάσματος:  

Δραστική ουσία:  oxyfluorfen 24 % β/ο 
Βοηθητικές ουσίες: 76,6% β/β  

 
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή 
κατατέθηκε με την με αριθμό πρωτ. 12471/166134/30.11.2018 
αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, είναι εμπιστευτική 
πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ. 

 
2 Συσκευασίες  

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 Φιάλη 60 κ.εκ. έως 1 λίτρο Πλαστικό τύπου (HDPE-COEX)  

2 Φιάλη μέσα σε κουτί  60 κ.εκ. έως 600 κ.εκ. 
Πλαστικό τύπου (HDPE-COEX) 
Κουτί χάρτινο   

3 Δοχεία 1 λίτρο έως 25 λίτρα Πλαστικό τύπου (HDPE-COEX)  

 

3 
 

Οδηγίες χρήσης: 
 

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 
 
Τρόπος εφαρμογής: Εφαρμόζεται με ψεκασμό κοντά στο έδαφος, σε 
λωρίδες που καλύπτουν το 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού, 
από το φθινόπωρο έως τις αρχές της άνοιξης, με ακροφύσιο τύπου 
σκούπας και πίεση 2 - 3 Atm,  
 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινείστε καλά τη φιάλη ή 
το δοχείο, πριν τη χρήση. Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι τη μέση με 
νερό και προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος. 
Προσθέστε το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση. Η εφαρμογή πρέπει 
να γίνεται υπό συνεχή ανάδευση. 
 
Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως 
το ψεκαστικό βυτίο. Καθαρίστε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του 
ψεκαστικού, γεμίζοντας το βυτίο με νερό (τουλάχιστον 10% του 
συνολικού όγκου του) και αδειάζοντας το βυτίο μέσω του ψεκαστήρα 
συμπεριλαμβανομένων ακροφυσίων και βραχιόνων και γραμμών 
ψεκασμού. Επαναλαμβάνετε την διαδικασία 2 φορές. 
 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος και της συσκευασίας: τα κενά μέσα συσκευασίας 
ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα 
νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια 
αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της 
μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν σε σημεία συλλογής για 
ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.  
 
Συνδυαστικότητα: Να μη συνδυάζεται με άλλα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα. Εφαρμόζεται μόνο του  

  

   
 

4  Κατηγορία και τρόπος 
δράσης: 

Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων και 
αγρωστωδών ζιζανίων, προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά. 
Εφαρμόζεται με ψεκασμό κοντά στο έδαφος, σε λωρίδες που καλύπτουν 
το 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού, από το φθινόπωρο έως τις 
αρχές της άνοιξης 
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5 Φάσμα δράσης  

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος Τρόπος και χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγιστος 
αριθμός 
εφαρμογών 
ανά 
καλλιεργητική 
περίοδο. 

Κ. εκ. / 
στρ  

 

Όγκος ψεκ. 
Υγρού 

λίτρα/στρ 

Εσπεριδοειδή 
 
Πορτοκαλιά 
(CIDSI) 
Μανταρινιά 
(CIDRE) 
Λεμονιά 
(CIDLI) 
Γκρέιπ φρούτ 
(CIDPA) 
Κίτρο  
(CIDAU) 

Ετήσια 
πλατύφυλλα και 
αγρωστώδη 
ζιζάνια* 
 

62,5   20 - 50 Ψεκασµός κοντά στο έδαφος, 
σε λωρίδες  που καλύπτουν το 
30% της συνολικής επιφάνειας 
του αγρού, από το φθινόπωρο 
έως τις αρχές της άνοιξης και 
όχι μετά τις 30 Απριλίου. 
 
 

1 

Μηλοειδή 
 
Μηλιά 
 (MABSD) 
Αχλαδιά 
(PYUCO) 
Κυδωνιά 
(CYDOB) 
Μουσμουλιά 
(MSPGE) 
Αχλαδομηλιά 
(PYUPC) 

Ετήσια 
πλατύφυλλα και 
αγρωστώδη 
ζιζάνια* 

 

62,5   20 - 50 Ψεκασμός κοντά στο έδαφος 
σε λωρίδες που καλύπτουν το 
30% της συνολικής επιφάνειας 
του αγρού, από το Φθινόπωρο 
έως τις αρχές της Άνοιξης, 
κατά το λήθαργο.  
(BBCH 00). 
 
Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα 
μετά τις 30η Απριλίου. 

1 
 

Ελιά  
(OLVEU) 
 

Ετήσια 
πλατύφυλλα και 
αγρωστώδη 
ζιζάνια* 

 
 

62,5   20 - 50 Ψεκασμός κοντά στο έδαφος 
σε λωρίδες που καλύπτουν το 
30% της συνολικής επιφάνειας 
του αγρού, από το Φθινόπωρο 
έως τις αρχές της Άνοιξης και 
όχι μετά τις 30 Απριλίου. 

1 

Αμπέλι 
Οινοποιήσιμα, 
Επιτραπέζια 
(VITVI) 
 

Ετήσια 
πλατύφυλλα και 
αγρωστώδη 
ζιζάνια* 
 

 
 

62,5   20 - 50 Ψεκασμός κοντά στο έδαφος 
σε λωρίδες που καλύπτουν το 
30% της συνολικής επιφάνειας 
του αγρού, από το Φθινόπωρο 
έως τις αρχές της Άνοιξης, 
κατά το λήθαργο 
(BBCH 00). 
Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα 
μετά τις 30η Απριλίου. 

1 

Ηλίανθος 
(HELAN)  
 
 

Ετήσια 
πλατύφυλλα και 
αγρωστώδη 
ζιζάνια* 
 
 

62,5  
 

30 - 60 Ψεκασμός προφυτρωτικά 
κοντά στο έδαφος, στην 
γραμμή σποράς, σε λωρίδες 
πάνω στην γραμμή φύτευσης 
της καλλιέργειας. 
 

1 
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Μην εφαρμόζεται μετά τη 30η 
Απριλίου. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
1. Εφαρμόζεται με ψεκασμό κοντά στο έδαφος, σε λωρίδες που καλύπτουν το 30% της συνολικής 

επιφάνειας του αγρού  
2. Η συνολικής ποσότητα δ.ο./έτος δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 15 γραμ. δ.ο./στρ. 
3. Για τις επιτραπέζιες ελιές επιτρέπεται η συλλογή τους μόνο από το δένδρο.  
4. Να μη συλλέγονται ελιές από το έδαφος προκειμένου να αποφευχθούν υπολείμματα.  

5. Καταπολεµούµενα ζιζάνια: 

 
Ευαίσθητα ζιζάνια (>85%) 
Βλήτα (Amaranthus blitoides – AMABL), (Amaranthus retroflexus – AMARE) 
Καλεντούλα (Calendula arvensis) CLDAR,  
Λουβουδιά (Chenopodium album – CHEAL) 
Περιπλοκάδα (Convolvulus arvensis - CONAR, (Convolvulus althaeoides –CONAL) 

              (Diplotaxis erucoides –DIPER), (Diplotaxis muralis –DIPMU) 
Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli – ECHCG) 
Αναρριχώμενο πολίγωνο (Fallopia convolvulus – POLCO) 
Ήρες (Lolium multiflorum subsp. gaudini – LOLMG), (Lolium rigidum – LOLRI) 
Μολόχα (Malva sylvestris – MALSI),  
Κοινή πόα (Poa annua – POAAN) 
Πολυκόμπι (Polygonum aviculare – POLAV) 
Αντράκλα (Portulaca oleracea) POROL)  

Μαρτιάκος (Senecio vulgaris – SENVU) 

 

Μέτρια ευαίσθητα ζιζάνια (70-85%)  

Ζοχός (Sonchus sp. – SONSS) 
 
 

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

Διαχείριση Ανθεκτικότητας  
 
Το σκεύασμα περιέχει oxyfluorfen, ένα ζιζανιοκτόνο που ανήκει στην 
ομάδα E κατά HRAC.  
Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται η εναλλαγή 
ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης ή/και εναλλακτικές 
μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά 
μέτρα).  

 

 

 

 

 
7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας 

μεταξύ εφαρμογής και: 
 

 - σποράς ή φύτευσης της προσ- 
τατευόμενης καλλιέργειας  

-- 

   

 - σποράς ή φύτευσης των 
καλλιεργειών που ακολουθούν  

Στο ίδιο χωράφι μπορεί να σπαρούν/φυτευτούν, οι εξής 
καλλιέργειες: 
- τομάτα, βρώμη, ζαχαρότευτλά μετά την παρέλευση 2 
χρόνων και 4 μηνών (840 ημερών).  
- κρεμμύδι μετά την παρέλευση 4 χρόνων και 8 μηνών 
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(1680 ημερών). 
- ελαιοκράμβη μετά την παρέλευση 1 χρόνου και 6 μηνών 
(540 ημερών). 

   

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

Μην εισέρχεστε στον αγρό για 7 ημέρες μετά την εφαρμογή 
του σκευάσματος. 
 

 
 

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

Σε ευαίσθητες καλλιέργειες, μπορεί να προκληθεί 
φυτοτοξικότητα  από την διασπορά σταγονιδίων του 
ψεκαστικού υγρού. Στον ηλίανθο μπορεί να παρατηρηθούν 
παροδικά συμπτώματα φυτοτοξικότητας (χλώρωσης). 

 

 
 

9 Εικονογράμματα  
κινδύνου: 

  

        ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
      GHS07            GHS09              GHS08   

 
 

10 Δηλώσεις 
επικινδυνότητας: 

H304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και 
διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. 
H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.  
H336: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.   
H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 
επιπτώσεις. 
EUH066: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα 
δέρματος ή σκάσιμο 
EUH401: Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης 

 
 

11 Δηλώσεις  
Προφύλαξης: 

P 405 + P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά 
P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε συγκεντρώσεις 
σταγονιδίων/εκνεφώματα. 
Ρ270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το 
προϊόν 
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ 
μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο 
 
Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και κατάλληλα προστατευτικά γάντια 
κατά την ανάμειξη/φόρτωση και τον ψεκασμό. 
 
Φοράτε κατάλληλη προστατευτική μάσκα κατά την ανάμειξη/φόρτωση. 
 
Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια φοράτε ολόσωμη 
προστατευτική ενδυμασία και γάντια. 
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P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία. 
 
Sp1: Μη ρυπαίνεται τα νερά µε το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.  
SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε 
μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα:  

 20 μέτρων με φυτική ζώνη ανάσχεσης στον ηλίανθο  

 20 μέτρων με φυτική ζώνη ανάσχεσης σε συνδυασμό με τη 
χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού 
νέφους κατά 50% στα εσπεριδοειδή και μηλοειδή  

 30 μέτρων που να συμπεριλαμβάνει 20 μέτρα με φυτική ζώνη 
ανάσχεσης σε συνδυασμό με την χρήση ακροφύσιων μείωσης 
της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% στην ελιά και 
στο αμπέλι. 

 
SPe3: Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους να αφήσετε μιαν 
αψέκαστη ζώνη προστασίας από μη γεωργική γη: 

 5 μέτρων στον ηλίανθο 

 5 μέτρων σε συνδυασμό με την χρήση ακροφύσιων μείωσης της 
διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%, στα 
εσπεριδοειδή, μηλοειδή, στην ελιά και στο αμπέλι. 

 
SPe3: Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μιαν 
αψέκαστη ζώνη προστασίας από μη γεωργική:  

 10 μέτρων σε συνδυασμό με την χρήση ακροφύσιων μείωσης 
της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75% ή 5 μέτρων σε 
συνδυασμό με την χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς 
του ψεκαστικού νέφους κατά 90% στον ηλίανθο. 

 10 μέτρων σε συνδυασμό με την χρήση ακροφύσιων μείωσης 
της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90% στα 
εσπεριδοειδή, μηλοειδή, στην ελιά και στο αμπέλι. 

 
 

12 Πρώτες βοήθειες – 
Αντίδοτο 

P301+P310+P331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: καλέστε αμέσως το 
Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. 
P337+P313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: 
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.  
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και 
σαπούνι.   
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα 
και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή  
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Σε περίπτωση δηλητηρίασης 
ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.  
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 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 

Πεδίο Εφαρμογής 
PHI  

(σε ημέρες) 

 Εσπεριδοειδή  
(Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, 
Λεμονιά, Γκρέιπ φρούτ, Κίτρο), 
Ελιά 

21 

 Μηλοειδή  
(Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, 
Μουσμουλιά, Αχλαδόμηλα) 
Αμπέλι  
(Οινοποιήσιμα, Επιτραπέζια) 
Ηλίανθος 

Δεν ορίζεται λόγω του χρόνου 
εφαρμογής. 

 
 

 

 
 

14 Συνθήκες 
αποθήκευσης, 
χρονική 
σταθερότητα του 
σκευάσματος. 

Στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του, καλά κλειστό, σε μέρος ξηρό, 
δροσερό και καλά αεριζόμενο, μακριά από άμεση έκθεσή στο ηλιακό 
φως, παραμένει σταθερό για 2 (δύο) 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 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 
 
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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