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Σωκράτους 12)
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«Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό
(κοχλιολειμακοκτόνο) CLARTEX NEO (δραστική ουσία: metaldehyde) ”»

προϊόν

AΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 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 ειδικότερα τα άρθρα 40, 41 και 42 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 Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011, όπως ισχύει,
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 1272/2008 του Ε. Κ. και του Συμβουλίου της 16-12-08 “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) 1907/2006”,
καθώς και τη με αριθ. 7923/87577/12.7.13 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 546/2011 της Επιτροπής της 10ης-6-11 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 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.
7. 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, όπως ισχύει.
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8. Τη με αριθ. 14309/162816/22.12.14 Απόφασή μας με θέμα “Αντικατάσταση των εθνικών απαιτήσεων
κατά την αξιολόγηση για έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων βάση του Καν. 1107/2009”.
9. Τη με 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 1107/2009.
10. Την με αριθ. 2130075 έκκριση κυκλοφορίας των αρμοδίων αρχών της Γαλλίας για το
φυτοπροστατευτικό προϊόν METAREX INOV, καθώς και τη σχετική έκθεση αξιολόγησης του προϊόντος.
11. Τη με αριθ. 12732/149567/16.12.13 Απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε έγκριση στο
πανομοιότυπο φυτοπροστατευτικό προϊόν METARXE INOV 4 GB.
12. Τη με αριθ. Υ 26/6.10.15 (B΄ 2144) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού στον
Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη.
13. Τη με αριθ. 9379/119137/2.11.15 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2367/4.11.15) με θέμα την “Μεταβίβαση του
δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, σε
Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων”.
14. Τις με αριθ. πρωτ. 3588/41419/5.4.16 και 4403/50469/25.4.16 σχετικές αιτήσεις της κ. Ε. Λεφάκη για
λογαριασμό της εταιρείας DE SANGOSSE SA, Γαλλίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α

1

Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού
1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (κοχλιολειμακοκτόνο) CLARTEX ΝΕΟ της εταιρείας
DE SANGOSSE SA, Γαλλίας, με τα ακόλουθα στοιχεία:
Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)
1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
1.1.β Ημερομηνία λήξης
1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν
1.2.α Εμπορικό όνομα
1.2.β Μορφή:

CLARTEX NEO
GB (Κοκκώδες δόλωμα)

5.025
12-05-2016
31-05-2022
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1.3 Δραστική ουσία
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας (ISO) Metaldehyde
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής
δραστικής ουσίας σε καθαρή δρ. ουσία

98,5 % (β/β) min.

Χημική ομάδα

Αλδεΰδη

Παρασκευαστής της δραστικής ουσίας

LONZA AG, Ελβετία
Münchensteinerstrasse 38, CH-4002 Basel, Ελβετία
Με εκπρόσωπο στην Ε.Ε.:
LONZA GmbH, Nattermannallee 1, 50829 Cologne, Γερμανία
Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
LONZA Ltd, CH-3930 Visp, Ελβετία

Εργοστάσιο παρασκευής της δραστικής
ουσίας
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής
ουσίας

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας έχουν
υποβληθεί από τον παρασκευαστή της δραστικής ουσίας. Είναι
εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα
α) Κάτοχος της άδειας:

DE SANGOSSE SA
Bonnel - BP 5, F47480 Pont-du-Casse, Γαλλία

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

β) Υπεύθυνος
διάθεση
στην αγορά

για

την

Ευτυχία E. Λεφάκη, Σωκράτους 12, 176 71 Καλλιθέα
Τηλ.: 210 93 41 976, Fax: 210 93 41 976
E-mail: lefakief@otenet.gr
τελική ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ,Φλέμιγκ 15, 15123-Μαρούσι
Τηλ.: 210 6800900, FAX: 210 6833488
E-mail: info@hellafarm.gr

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

DE SANGOSSE SA, Bonnel - BP 5, F47480 Pont-du-Casse, Γαλλία

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του
σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
DE SANGOSSE SA
Bonnel - BP 5, F47480 Pont-du-Casse, Γαλλία

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του
σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
DE SANGOSSE SA, Bonnel - BP 5, F47480 Pont-du-Casse, Γαλλία
ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ, Αγ. Ιωάννης, 35300-Στυλίδα Φθιώτιδας

στ) Εγγυημένη σύνθεση του
σκευάσματος:

Metaldehyde 4% β/β, βοηθητικές ουσίες: 95,94 % β/β
Περιέχει πικραντικό παράγοντα
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος είναι εμπιστευτική
πληροφορία. Έχει υποβληθεί και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.
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Συσκευασίες:

Α/Α

Είδος

Μέγεθος

1.

Κουτί με μια
εσωτερική
σακούλα

2.

Κουτί με δύο
εσωτερικές
σακούλες

3.

Δοχείο
(βάζο, φιάλη)

4.

Σακούλα/Σάκος

5.

Χαρτόσακος

6.
7.

Υλικό

50 γρ., 100 γρ.,125 γρ., 200 γρ.,
250 γρ., 400γρ., 500γρ., 800γρ.,
1 κιλό, 2 κιλά, 2,5 κιλά, 3 κιλά,
4 κιλά, 5 κιλά

Σακούλα από πολυαιθυλένιο (PE, HDPE) ή
σύνθετο πολυστρωματικό υλικό (PET/PE ή
PET/AL/PE) με εσωτερική επίστρωση
πολυαιθυλενίου (PE)
Κουτί: Χάρτινο
100γρ.(2Χ50γρ.), 200γρ.(2Χ100γρ.),
Σακούλα από πολυαιθυλένιο (PE, HDPE) ή
250 γρ. (2Χ125γρ.), 400γρ.(2Χ200γρ.), σύνθετο πολυστρωματικό υλικό (PET/PE ή
500γρ.(2Χ250γρ.), 800γρ. (2Χ400γρ.), PET/AL/PΕ) με εσωτερική επίστρωση
1κιλό (2Χ500γρ.), 2 κιλά (2Χ1 κιλό),
πολυαιθυλενίου (PE)
3 κιλά(2Χ1.5κιλό), 5κιλά(2Χ2.5κιλά)
Κουτί: Χάρτινο
50 γρ., 100 γρ.,200 γρ., 250 γρ.,
Από πολυαιθυλένιο ( PE, HDPE) ή
400 γρ., 500 γρ., 800γρ.,1 κιλό,
πολυεστέρα (PET) ή πολυπροπυλένιο (PP)
2 κιλά, 2,5 κιλά, 3 κιλά, 4 κιλά, 5 κιλά
50 γρ., 100 γρ., 200 γρ., 250 γρ.,
400 γρ., 500 γρ., 800γρ., 1 κιλό,
2 κιλά, 2,5 κιλά, 3 κιλά, 4 κιλά, 5 κιλά,
10 κιλά, 12,5 κιλά , 15 κιλά, 20 κιλά,
25 κιλά
5 κιλά, 10 κιλά, 12 κιλά, 12,5 κιλά,
15 κιλά, 20 κιλά και 25 κιλά

Εκτυπωμένη σακούλα/σακος από
πολυαιθυλένιο (PE,HDPE) ή από σύνθετο
πολυστρωματικό υλικό (PET/PE ή
PET/AL/PE) με εσωτερική επίστρωση
πολυαιθυλενίου (PE)
Χαρτόσακος πολλαπλών στρώσεων

Κάδος

3 κιλά, 3.5 κιλά, 4 κιλά, 4.5 κιλά,
5 κιλά, 10κιλά, 12,5 κιλά

Κάδος από πολυαιθυλένιο HDPE με
καπάκι ασφάλειας (snap-on lid)

Μεγάλη υφαντή
τσάντα (woven)

200 κιλά

Από πολυπροπυλένιο (PP)

3

Οδηγίες
χρήσης:

4

Κατηγορία Κοχλιολειμακοκτόνο για την καταπολέμηση σαλιγκαριών και γυμνοσαλιάγκων Δρα
και τρόπος από στομάχου. Μετά από τη λήψη του δολώματος και την αρχική υπερέκκριση
δράσης:
βλέννας τα σαλιγκάρια και οι γυμνοσάλιαγκες χάνουν την κινητική τους ικανότητα,
παραλύουν και πεθαίνουν.

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες
Τρόπος εφαρμογής:
Σκορπίζεται α) ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια του εδάφους ή της
καλλιέργειας(καθολική εφαρμογή), β) τοπικά πάνω στη γραμμή φυτών,
γ) τοπικά μέσα στο αυλάκι κατά τη σπορά ή το φύτεμα δ) σε ανάμιξη με τον σπόρο.
Εφαρμόζεται κυρίως με μηχανοκίνητο διανομέα κοκκωδών σκευασμάτων με
περιστρεφόμενους φυγόκεντρους δίσκους. Επιτρέπεται η εφαρμογή του και με το
χέρι ιδιαίτερα σε μικρή έκταση εφαρμογής, σε καλλιέργειες θερμοκηπίου και/ή
πάνω στη γραμμή.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος και της συσκευασίας:
Τα κενά μέσα συσκευασίας, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο ή
τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης εναποτίθενται σε σημεία
συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
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5.1 Φάσμα δράσης
Δόσεις
προϊόντος
/εφαρμογή
Πεδίο Εφαρμογής

Στόχος

Τρόπος και χρόνος εφαρμογής

γρ/ στρέμμα
(max)
(1)

(2)

Μέγιστος
αριθ.
εφαρμογών
ανά
καλλιεργητι
κή περίοδο/
μεσοδιάστη
μα
εφαρμογών

Υπαίθριες καλλιέργειες
Αμπέλια, εσπεριδοειδή, ακρόδρυα,
μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, μικροί καρποί ,
Φράουλα
Πατάτα

Σαλιγκάρια
Κοχλίες

Νωπά ψυχανθή και όσπρια

Καθολική εφαρμογή ή πάνω στη γραμμή
φυτείας. Έως τέλος άνθησης/ BBCH69

4
(ανά
5 ημέρες)

Καθολική εφαρμογή. Έως 7 ημέρες πριν
τη συγκομιδή/ BBCH97

Λαχανικά (κραμβοειδή, φυλλώδη),
Εδώδιμα αρωματικά φυτά
Αγκινάρα

α)Καθολική
εφαρμογή
500

Γυμνοσάλιαγκες
(Λείμακες
Αρίονες)

Ζαχαρότευτλα, κτηνοτροφικά τεύτλα και
άλλα ριζωματώδη κηπευτικά, Αραβόσιτος,
Γλυκοκαλάμποκο, Σόργο, Κεχρί
Ελαιούχοι σπόροι (εκτός από αραχίδα)

β)Πάνω στη
γραμμή
500

Καθολική εφαρμογή. Έως την έναρξη
έκπτυξης των πλευρικών ματιών, του
σχηματισμού κεφαλής ή ροζέτας/ BBCH40
Καθολική εφαρμογή. Έως την εμφάνιση
της κεφαλής /BBCH39

γ)Σε ανάμιξη
με τον
σπόρο
400

Καθολική εφαρμογή. Έως την έκπτυξη 5
φύλλων /BBCH15

δ)Στο αυλάκι
σποράς
400

Σιτηρά (σιτάρι, κριθάρι, βρώμη, σίκαλη,
τριτικάλε)
Νέοι λειμώνες (σίκαλη)
Καλλωπιστικά φυτά και για δρεπτά άνθη
Χλοοτάπητες

Στο αυλάκι σποράς ή καθολική
εφαρμογή. Έως την έκπτυξη 5 φύλλων/
BBCH15
Στο αυλάκι σποράς ή καθολική
εφαρμογή. Έως την έκπτυξη 7 φύλλων
/BBCH17
Σε ανάμιξη με τον σπόρο ή καθολική
εφαρμογή. Έως την έναρξη επιμήκυνσης
του στελέχους / BBCH30
Καθολική εφαρμογή. Έως την έκπτυξη 5
φύλλων /BBCH15
Καθολική εφαρμογή σε όλα τα στάδια

Καλλιέργειες θερμοκηπίου
Φράουλα
Μαρούλι και άλλα φυλλώδη λαχανικά,
Αρωματικά φυτά
Καλλωπιστικά φυτά και για δρεπτά άνθη

Ως άνω

Ως άνω

Καθολική εφαρμογή ή πάνω στη γραμμή
φυτείας. Έως τέλος άνθησης/ BBCH69
Καθολική εφαρμογή. Έως την έναρξη
έκπτυξης πλευρικών ματιών, ή τον
σχηματισμό κεφαλής ή ροζέτας /BBCH40
Καθολική εφαρμογή σε όλα τα στάδια

4
(ανά
5 ημέρες)

Παρατηρήσεις:
1) Η συνιστώμενη μέγιστη συνολική δόση είναι 1,75 κιλό προϊόντος ανά στρέμμα, ανά καλλιέργεια και
ανά έτος και ο μέγιστος συνιστώμενος αριθμός εφαρμογών είναι 4 ανά καλλιεργητική περίοδο.
2) Εφαρμόζεται την άνοιξη ή το φθινόπωρο όταν τα σαλιγκάρια και οι γυμνοσάλιαγκες είναι σε έντονη
δραστηριότητα, προληπτικά ή με τις πρώτες ζημιές στα φυτά.
3) Για την παρακολούθηση της προσβολής και την έγκαιρη εκτίμηση του κινδύνου προσβολής συνιστάται η
χρήση ειδικών παγίδων.
4) Για καταπολέμηση των γυμνοσαλιάγκων να εφαρμόζεται πριν αναρριχηθούν στην κόμη του φυτού.
5) Εάν εφαρμόζεται με ανάμιξη με τον σπόρο η ανάμιξη αυτή πρέπει να γίνεται σχολαστικά πριν και κατά την
εφαρμογή.
Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GΑP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας
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Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή
περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Να αποφεύγεται η εφαρμογή όταν αναμένεται βροχή.
Να εφαρμόζεται με υγρό καιρό όταν τα σαλιγκάρια είναι
περισσότερο δραστήρια.

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 Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την περιοχή εφαρμογής
σκεύασμα
σε νέους λειμώνες (από σίκαλη) για τουλάχιστο 49 ημέρες (δηλ. 7
εβδομάδες) από την τελευταία εφαρμογή.
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Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας
ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας
στα φυτά ή τα προϊόντα τους

9

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Κανένα

10

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

Καμία

11

ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

P405+102 Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
P234 Να διατηρείται μόνο στον αρχικό περιέκτη.
P262 Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα
P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια.
SP1 Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν η 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.
SPe6 Για να προστατέψετε πουλιά και άγρια ζώα μαζέψτε όσο προϊόν έχει χυθεί κατά
λάθος. Κρατήστε μακριά τα κατοικίδια. Μην το τοποθετείτε σε σωρούς. Σκουπίστε και
μαζέψτε αμέσως όσο προϊόν έχει χυθεί κατά λάθος.
EUH210 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.
EUH401 Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον,
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
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Πρώτες
βοήθειες Αντίδοτο

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
Γενικά: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ζεστό και ήρεµο. Μη
χορηγήσετε τίποτα από το στόμα εάν ο παθών δεν διατηρεί τις αισθήσεις του. Εάν
ζητήσετε ιατρική συμβουλή να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή γιατρό και δείξτε
αυτή τη συσκευασία ή την ετικέτα. Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Μην προκαλέσετε εμετό.
Σε περίπτωση αναπνευστικής δυσχέρειας: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα
και κρατήστε τον ζεστό και ήρεµο.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως τα λερωμένα ρούχα και πλυθείτε
αμέσως καλά με άφθονο νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν υπάρχει
ερεθισμός.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετέ τα αμέσως με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά
κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά και συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική και υποστηρικτική
αγωγή. Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις
εφαρμογής,

.
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Προστασία των καταναλωτών

13.1 Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs):
Metaldehyde
13.2
Τελευταία επέμβαση
πριν τη συγκομιδή

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 396/2005, όπως ισχύει.
Φυτικά προϊόντα
Eσπεριδοειδή, Aκρόδρυα, Mηλοειδή,
Πυρηνόκαρπα, Αμπέλια, Mικροί
καρποί, Φράουλες
Ζαχαρότευτλα κ.α. κτηνοτροφικά
τεύτλα και ριζωματώδη κηπευτικά,
Αραβόσιτος, Γλυκοκαλάμποκο, Σόργο,
Κεχρί, Νωπά ψυχανθή και Όσπρια
Λαχανικά (κραμβοειδή, μαρούλι
κ.α.φυλλώδη), εδώδιμα αρωματικά
Αγκινάρα
Ελαιούχοι σπόροι (εκτός από αραχίδα)
Σιτηρά (σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη,
βρώμη, τριτικάλε)
Πατάτα
Νέοι λειμώνες (σίκαλη)

Ημέρες
BBCH 69
(τέλος άνθησης)
BBCH 15
(5 φύλλα)

BBCH 40
(έναρξη σχηματισμού κεφαλής ή ροζέτας ή
έκπτυξης πλευρικών ματιών)
BBCH 39
(εμφάνιση της κεφαλής )
BBCH 17
(7 φύλλα)
BBCH 30
(έναρξη επιμήκυνσης στελέχους )
7 ημέρες
(5 φύλλα)
49 ημέρες πριν την επιστροφή των
παραγωγικών ζώων
ή πριν την κοπή των φυτών για βόσκηση
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Συνθήκες αποθήκευσης,
χρονική σταθερότητα του
σκευάσματος.
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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.
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Κατάλογος προστατευομένων μελετών:
Στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας 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

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον όταν
αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο καλά
αεριζόμενο, ξηρό, δροσερό και θερμοκρασία περιβάλλοντος < 350.

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
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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.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης
Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής

ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

