ΑΔΑ: 65Α94653ΠΓ-ΔΗΒ
Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry of
Digital Governance, Hellenic
Republic
Date: 2021.02.18 13:30:35
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ταχ . Δ/νση:
Ταχ. Κώδικας:
TELEFAX:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
e-mail:

ΘΕΜΑ:

Λ. Συγγρού 150
176 71 - ΑΘΗΝΑ
210 9212090
Δ. Μακρογιάννη
210 9287160
dmakrogianni@minagric.gr

Αθήνα,
Αριθ. πρωτ:

16.02.2021
12120/318780π.ε.

Προς:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231
Χαλάνδρι)

e-mail:

technical@alfagro.gr

«Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο)
SUNBRIGHT SC (imazamox 2% β/ο + aclonifen 30% β/ο)»

A ΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤ ΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚ ΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡ ΓΙΑΣ

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 το
άρθρο 33 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) 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.
4. 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.
5. 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.
6. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό 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.
7. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (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
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10.

11.

12.
13.

όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στον οποίο συμπεριλαμβάνονται οι
δραστικές ουσίες imazamox και aclonifen.
Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2017/195 της Επιτροπής της 3ης Φεβρουαρίου 2017 για την
τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση της
περιόδου έγκρισης της δραστικής ουσίας aclonifen.
Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄45).
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.
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).
Την από 30.09.2020 έκθεση αξιολόγησης και το από 02.2021 αναθεωρημένο τμήμα Γ από το Μπενάκειο
Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο.
Την υπ’ αριθ. πρωτ. 4043/55396/17.04.2018 αίτηση και τα υπ’ αριθ. πρωτ. 342/5385/11.01.2019,
10289/249361/03.10.2019 και 12120/318780/13.11.2020 έγγραφα της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α

Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Κανονισμού 1107/2009, στο
φυτοπροστατευτικό προϊόν SUNBRIGHT SC 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

70415
16.02.2021
31.07.2023

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν
1.2.α Εμπορικό όνομα
SUNBRIGHT SC
1.2.β Μορφή
Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)

1.3 Δραστικές ουσίες
Δραστική ουσία 1
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

Imazamox

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής
ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

95% β/β min

Χημική ομάδα

Ιμιδαζολινόνες

Παρασκευαστής

ADAMA AGAN Ltd
Northern Industrial Zone,
P.O. Box 262, 77102 Ashdod, Ισραήλ
Zvi Manor
Tel.: +972-52-6580322
E-mail: zvi.manor@adama.com
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Εκπρόσωπος στην Ευρώπη
ADAMA Deutschland GmbH
Edmund Rumpler Str. 6 , 51149 Köln, Γερμανία
Mr. Wolfgang Busch
Τηλ. +49 2203 5039-501
E-mail: Wolfgang.Busch@de.adama.com
Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
1. ADAMA AGAN Ltd
Northern Industrial Zone
Haashlag street, 7752009 Ashdod, Ισραήλ
2. Weifang Cynda Chemical Co., Ltd. (as toll
manufacturer for ADAMA Agan Ltd.)
No 2 of East Partial Lingang Chemical Zone
Binhai Economic Development Area, Weifang
Shandong, 262737, Κίνα

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας
imazamox όπως αυτές κατατέθηκαν με τη με αριθμ.
πρωτ.
4043/55396/17.04.2018
αίτηση
της
ενδιαφερόμενης
εταιρείας.
Είναι
εμπιστευτική
πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

Δραστική ουσία 2
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

Aclonifen

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 97% β/β min
ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία
Χημική ομάδα

Διφαινυλαιθέρες

Παρασκευαστής

1. ADAMA AGAN Ltd
Northern Industrial Zone,
P.O. Box 262, 77102 Ashdod, Ισραήλ
Zvi Manor
Tel.: +972-52-6580322
E-mail: zvi.manor@adama.com
Εκπρόσωπος στην Ευρώπη
ADAMA Deutschland GmbH
Edmund Rumpler Str. 6 , 51149 Köln, Γερμανία
Mr. Wolfgang Busch
Τηλ. +49 2203 5039-501
E-mail: Wolfgang.Busch@de.adama.com
2. Bayer SAS
16, rue Jean-Marie Leclair, CS 90106
69266 Lyon Cedex 09, Γαλλία
Alexandra Zahlen
Tel.: +49-2173 384644
alexandra.zahlen@bayer.com

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
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1. ADAMA AGAN Ltd
Northern Industrial Zone
Haashlag street, 7710201 Ashdod, Ισραήλ
2. SHANGYU NUTRICHEM CO Ltd. (as toll manufacturer
for ADAMA Agan Ltd.)
Weijiulu Fine Chemical Zone
Hangzhou bay, Zhejiang 312369, Κίνα
3. Deccan Fine Chemicals (India) Pvt. Ltd.
GIDC Industrial Estate, Ankleshwar – 393002
Dist. Bharuch, Gujarat, Ινδία
4. Bayer Vapi Private Limited
Plot No 306/3, II Phase, GIDC
Vapi 396 195, Gujarat, Ινδία
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα
α) Κάτοχος της άδειας

Υπεύθυνος επικοινωνίας

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας
aclonifen όπως αυτές κατατέθηκαν με τη με αριθμ.
πρωτ.
4043/55396/17.04.2018
αίτηση
της
ενδιαφερόμενης
εταιρείας.
Είναι
εμπιστευτική
πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73, 152 31, Χαλάνδρι
Τηλ.: 211 1205570
Fax: 211 1205572
E-mail: technical@alfagro.gr
Ο κάτοχος της έγκρισης

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην
αγορά

Ο κάτοχος της έγκρισης

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος

ADAMA AGAN Ltd
Northern Industrial Zone,
P.O. Box 262, 77102 Ashdod, Ισραήλ
Zvi Manor
Tel.: +972-52-6580322
E-mail: zvi.manor@adama.com

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
1. ADAMA AGAN Ltd
Northern Industrial Zone,
Haashlag street, 7752009 Ashdod, Ισραήλ
2. ADAMA Agriculture España S.A.
Avenida de la Industria, nº 60
28970 Humanes de Madrid, Ισπανία

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
1. ADAMA AGAN Ltd
Northern Industrial Zone,
Haashlag street, 7752009 Ashdod, Ισραήλ
2. ADAMA Agriculture España S.A.
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Avenida de la Industria, nº 60
28970 Humanes de Madrid, Ισπανία
3. MAGMA- AGRO ΑΒΕΕ
Θέση Ποταμιά, 32011 Οινόφυτα Βοιωτίας
στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος

2 Συσκευασίες
Α/Α
Είδος
1
Φιάλη
2
Δοχείο

3

Οδηγίες χρήσης

Δραστική ουσία: imazamox 2% β/o
aclonifen 30% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 70% β/β
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως
αναφέρεται στην υπ. αριθμ. 4043/55396/17.04.2018
αίτηση
της
ενδιαφερόμενης
εταιρείας.
Είναι
εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της
ΣΕΑ.

Μέγεθος
100 κ. εκ. έως 1 λίτρο
1,2 έως 20 λίτρα

Υλικό
Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE)
Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE)

Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες.
Τρόπος εφαρμογής:
Καθολικός ψεκασμός με 10-40 λίτρα νερό ανά στρέμμα υπό συνεχή ανάδευση.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:
Ανακινείστε καλά πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού
μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα
του σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αργά και υπό ανάδευση.
Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Εφαρμόστε
αμέσως μετά την προετοιμασία του ψεκαστικού υγρού.
Καθαρισμός ψεκαστήρα:
Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό δοχείο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί
όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το δοχείο και όλα τα εξαρτήματα του
ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3)
φορές με καθαρό νερό.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:
Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή
γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό
υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν 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

5

Φάσμα δράσης

Πεδίο
Εφαρμογής
Ηλίανθος
HELAN

Μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο μείγμα δύο δραστικών ουσιών (imazamox +
aclonifen) για την αντιμετώπιση πλατύφυλλων ζιζανίων στον ηλίανθο.
Η δ.ο. imazamox είναι διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο που απορροφάται κυρίως
από το φύλλωμα και λιγότερο από τις ρίζες και μεταφέρεται μέσω ολόκληρου
του φυτού στους μεριστωματικούς ιστούς. Αναστέλλει τη δράση της
συνθετάσης του ακετογαλακτικού (ALS), περιορίζοντας την νέα αύξηση και
ανάπτυξη των κυττάρων των ζιζανίων.
Η δ.ο. aclonifen είναι εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο επαφής που απορροφάται κυρίως
από τους βλαστους των νεαρών ζιζανίων και δρα περιορίζοντας τη βιοσύνθεση
των καροτινοειδών.

Στόχος
Πλατύφυλλα
ζιζάνια

Δόσεις σκευάσματος
Τρόπος και χρόνος
Όγκος ψεκ.
εφαρμογής
κ.εκ./στρ.
υγρού
(λίτρα /στρ.)
135
10-40
Νωρίς μεταφυτρωτικά
κατά το στάδιο ανάπτυξης
των 2 έως 8 φύλλων της
καλλιέργειας
BBCH 12-18

Αριθμός
εφαρμογών

1 εφαρμογή
κάθε 3 έτη

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ
Αντράκλα (Portulaca oleracea - POROL)
Βλήτο πλαγιαστό (Amaranthus blitoides - AMABL)
Βλήτο τραχύ (Amaranthus retroflexus - AMARE)

6

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

Διαχείριση ανθεκτικότητας
• Το σκεύασμα περιέχει τα ζιζανιοκτόνα imazamox που ανήκει
στην ομάδα 2 κατά HRAC και aclonifen που ανήκει στην
ομάδα 32 κατά HRAC.
• Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης
ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ.) και
να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο
δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των
ζιζανίων.
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Χρονικό διάστημα ασφαλείας
μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της
προστατευόμενης
καλλιέργειας

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας να μην σπαρθεί λάχανο
στον ίδιο αγρό.

- σποράς ή φύτευσης των
καλλιεργειών που ακολουθούν

• Μετά από βαθύ όργωμα (20 εκ.) δεν απαιτείται περίοδος
αναμονής για καλλιέργεια ζαχαρότευτλου, λάχανου, βαμβακιού,
σόγιας, ηλίανθου, μηδικής, μπιζελιού, σόργου, χειμερινού
κριθαριού και αραβόσιτου.
• Αν δεν προηγηθεί βαθύ όργωμα απαιτείται περίοδο αναμονής
400 ημερών για καλλιέργεια λάχανου
νου και 250 ημερών για
καλλιέργεια ζαχαρότευτλου, βαμβακιού, σόργου και χειμερινού
κριθαριού.

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

Όταν έχει στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

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

•

Προειδοποιητικές λέξεις/
Εικονογράμματα Κινδύνου

ΠΡΟΣΟΧΗ

•

Να εφαρμόζεται μόνο σε υβρίδια/ ποικιλίες ηλίανθου που
εμφανίζουν ανθεκτικότητα στο imazamox.
Μπορεί
να
παρατηρηθούν
παροδικά
συμπτώματα
αποχρωματισμού, παραμόρφωσης και χλώρωσης στην
καλλιέργεια χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στην απόδοση της
καλλιέργειας.

GHS07

10

Δηλώσεις
επικινδυνότητας

GHS08

GHS09

H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Περιέ
Περιέχει 1,2benzisothiazolin
benzisothiazolin-3 (2H)-one.
H351: Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.
H410: 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.
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Δηλώσεις
προφύλαξης

P405+Ρ102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/
συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ ατμούς/ εκνεφώματα.
P270: 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 γάντια και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατά την
ανάμειξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή.
Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια φοράτε μακρυμάνικο
πουκάμισο, μακρύ παντελόνι και γάντια.
Αφήνετε απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων από τις γειτονικές καλλιέργειες.

P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
SP1: Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην
πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να
αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις
λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.)
Spe1: Για να προστατέψετε τα υπόγεια νερά μην χρησιμοποιείτε αυτό το
προϊόν περισσότερο από 1 φορά ανά 3 έτη.
Spe3 : Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια
φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.
Spe3 : Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη-στόχους να αφήσετε μιαν
αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη ή χρησιμοποιήστε
ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 80%.

12

Πρώτες βοήθειες Αντίδοτο

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.
P302+P352+P333+P313+P362+P364: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:
Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του
δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετέ τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
P308+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε /
Επισκεφθείτε γιατρό.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για
αρκετά λεπτά κάτω από τρεχούμενο νερό. Συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο εάν
παρατηρηθεί ερεθισμός.
Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα καλά με νερό. Μην
προκαλέσετε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική
θεραπεία.
Τηλ. 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

Ηλίανθος

Μη εφαρμόσιμο
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Συνθήκες αποθήκευσης,
χρονική σταθερότητα του
σκευάσματος

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.

Να αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε
χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες
παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

17
Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών
Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας
απόφασης να προσκομίσει στην ΣΕΑ τα ακόλουθα:
- A new method or re-validation of the existing method for the determination of the impurity
Cyanide with lower validated LOQ at 0.1 mg/kg.
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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.

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

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ
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