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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Ταχ . Δ/νση:
Λ. Συγγρού 150
Προς:
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX:
210 92 12 090
Πληροφορίες:
Χ. Παναγοπούλου
Τηλέφωνο:
210 928 7161
e-mail:
syg036@minagric.gr

ΘΕΜΑ:

Αθήνα, 18 -12-2014
Αριθ. 14119/160938
πρωτ:

Société Financière de Pontarlier
ΓΑΛΛΙΑ
Δια μέσου της εταιρεία

BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε
Λ. Μεσογείων 449
153 43 Αγία Παρασκευή
E-mail:
dimitris.theodosiou@basf.com

«Διεύρυνση φάσματος δράσης
του φυτοπροστατευτικού
προϊόντος
(φυτοπροστατευτική ουσία)
SUNSET 48 SL»

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 τα άρθρα 40 παρ. 1γ) αυτού.
2. Τον νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση
αυτών και συναφείς διατάξεις»
3. Τη με αριθ. 265/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και
Οικονομικών περί «Ταξινόμησης, συσκευασίας και επισήμανσης των επικίνδυνων
παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45 (ΕΕ L 200 της 30.7.1999) του Ευ.
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει σήμερα.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής 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
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5. 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 όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 546/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 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
7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 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 με το SANCO doc.357 /rev.3/
2008
8. Την με αριθ. 95777/26-4-2011 απόφαση μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 8197 έγκριση
κυκλοφορίας στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (φυτορυθμιστική ουσία ) SUNSET 48 SL όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
9. Τη με αριθ. 280665/6.4.2009 (B΄ 970) Απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων για “μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους
Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος να υπογράφουν με «Εντολή
Υφυπουργού»»
10. Την με αριθ. Πρωτ. 7357/77825/16-6-2014 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Διευρύνεται το φάσμα δράσης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος SUNSET 48 SL όπως αυτή
χορηγήθηκε με την με αριθ. 95777/26-4-2011 απόφαση μας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η
διεύρυνση χορηγείται με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

1

Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)
1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
1.1.β Ημερομηνία λήξης

8197
26-4-2011
31-7-2017

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν
1.2.α Εμπορικό όνομα
SUNSET
1.2.β Μορφή
Πυκνό Διάλυμα (SL)
1.3 Δραστική ουσία
α) Κοινή ονομασία της/των δραστικής ουσίας κατά Ethephon
ISO
(Παράγωγο φωσφονικού
οξέος)

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 91 % min
ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:
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γ) Παρασκευαστής των δ.ο.:

δ) Εργοστάσιο παρασκευής των δ.ο.

Société Financière de
Pontarlier
Villa Célony
1175 Montée d’Avignon
13090 Aix en Provence
Γαλλία

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της
επιχείρησης:
Shaoxing Eastlake Biochemical Κίνα
(η
Δ/νση
του
εργοστασίου
είναι
εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκονται
στο Παράρτημα Ι της παρούσας).

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της
δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής
ουσίας ethephon προσδιορίζονται στο
Τμήμα J της αίτησης για οριστική έγκριση
με ημερομηνία 5-11-2010( αρ. πρωτ. ΥΑΑκΤ
190445) και παραμένουν στα αρχεία της
Αρμόδιας Αρχής.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα
α) Κάτοχος της έγκρισης

Société Financière de Pontarlier
Immatriculation number of the firm
341 939 775 0052 (Siret)
C.P.13090
Tél.: 33.04.42.52.72.12
Fax:: 33.04.42.52.72.62
E-mail : contact@sfp-rd.com
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Υπεύθυνος επικοινωνίας
BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε
Λ. Μεσογείων 449, 153 43 Αγία Παρασκευή
Τηλ.: 2106860120
Fax: 2106860200
E-mail: dimitris.theodosiou@basf.com

1

Numéro d’Immatriculation de la Société attribué par l’autorité compétente.

:
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β) Υπεύθυνος για την τελική
συσκευασία και σήμανση (εφόσον
είναι διαφορετικός από τον κάτοχο
της έγκρισης)

BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε
Λ. Μεσογείων 449, 153 43 Αγία Παρασκευή
ΑΜE BASGR
Τηλ.: 2106860120
Fax: 2106860200
E-mail: dimitris.theodosiou@basf.com

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Société Financière de Pontarlier Γαλλίας

δ)

Εργοστάσιο παρασκευής
σκευάσματος

του Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της
επιχείρησης:
Shaoxing Eastlake Biochemical Κίνα
(η Δ/νση του εργοστασίου είναι
εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκονται
στο Παράρτημα Ι της παρούσας).

ε)

Εργοστάσιο συσκευασίας
σκευάσματος

στ) Εγγυημένη σύνθεση του
σκευάσματος:

2

του BASF Ελλάς ΑΒΕΕ
Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Ethephon: 48 % β/o
Βοηθητικές ουσίες: 60,5% β/β
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του
σκευάσματος προσδιορίζεται στο τμήμα JIII της αίτησης για οριστική έγκριση με
ημερομηνία 5-11-2010( αρ. πρωτ. ΥΑΑκΤ
190445) και παραμένει στα αρχεία της
Αρμόδιας Αρχής.

Συσκευασία(ες)

2.2 Συσκευασία(ες):
Α/Α
Είδος
1.
ΦΙΑΛΗ

Μέγεθος
500 κ.εκ, 1 λίτρο, 2.5 λίτρα, 5 HDPE
λίτρα

Υλικό
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Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.
Τρόπος εφαρμογής:
Ψεκασμός φυλλώματος.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:
Γεμίζουμε το βυτίο μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέτουμε την
απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος υπό συνεχή ανάδευση.
Συμπληρώνουμε το βυτίο με νερό και συνεχίζουμε την ανάδευση σε
όλη τη διάρκεια του ψεκασμού.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού
προϊόντος και της συσκευασίας:
Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση 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 για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

4

Κατηγορία και
τρόπος δράσης:

Το SUNSET περιέχει την δραστική ουσία ethephon είναι ρυθμιστής
ανάπτυξης για την αντιμετώπιση του πλαγιάσματος στα σιτηρά και
για το άνοιγμα των καψων και την αποφύλλωση στο βαμβάκι. Δρα
απελευθερώνοντας αιθυλένιο στους φυτικούς ιστούς, προκαλώντας
ομοιόμορφη μείωση του μήκους των μεσογονατίων διαστημάτων
και ενισχύοντας τη βάση του στελέχους στα σιτηρά .
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5.1 Φάσμα δράσης
Δόσεις σκευάσματος

Στόχος

κ.εκ./
στρέμμ
α

γρ/
100
λίτρα
ψεκ.
Υγρού

Σιτάρι
σκληρό

Ρυθμιστής
ανάπτυξης

150

-

Όγκος
ψεκ.
υγρού
λιτρα /
στρέμμ
α
20-40

Σιτάρι
μαλακό

Ρυθμιστής
ανάπτυξης

60

-

20-40

Ανοιξιάτικο
Κριθάρι

Ρυθμιστής
ανάπτυξης

75

-

20-40

Χειμερινό
Κριθάρι

Ρυθμιστής
ανάπτυξης

150

-

20-40

Βαμβάκι

Ρυθμιστής
ανάπτυξης
για το
άνοιγμα
των καψών
και την
αποφύλλω
ση

300

-

50-80

Καλλιέργεια

6

Ειδικές συνθήκες
γεωργικές,
φυτοϋγείας ή
περιβαλλοντικές
υπό τις οποίες το

Τρόπος και χρόνος
εφαρμογής

Ένας ψεκασμός
φυλλώματος από
το στάδιο των 2
κόμβων έως την
πλήρη έκπτυξη του
φύλλου-σημαία
Ένας ψεκασμός
φυλλώματος από
το στάδιο των 2
κόμβων έως την
πλήρη έκπτυξη του
φύλλου-σημαία
Ένας ψεκασμός
φυλλώματος από
το στάδιο των 2
κόμβων έως την
πλήρη έκπτυξη του
φύλλου-σημαία
Ένας ψεκασμός
φυλλώματος από
το στάδιο των 2
κόμβων έως την
πλήρη έκπτυξη του
φύλλου-σημαία
Ένας ψεκασμός
στο στάδιο κατά
το οποίο το 20%
έως 40% των
καρυδιών έχει
ανοίξει

Μέγιστος
αριθμός
εφαρμογών
ανά
καλλιεργητικ
ή περίοδο

1

1

1

1

1

Να αποφεύγονται οι ψεκασμοί όταν:η καλλιέργεια βρίσκεται σε
κατάσταση υδατικού στρες , σε περιόδους με μεγάλες διαφορές
θερμοκρασίας, σε πολύ κρύες ή πολύ ζεστές θερμοκρασίες και όταν
προβλέπεται βροχή στις επόμενες 2 ώρες.
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σκεύασμα μπορεί
να χρησιμοποιηθεί
ή να αποκλειστεί

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

8

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

9

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ

---

Οι εργάτες να εισέρχονται στον ψεκασμένο αγρό 24
ώρες μετά την εφαρμογή. Εάν είναι απαραίτητο να
εισέλθουν εντός 48 ώρες θα πρέπει να φορούν
γάντια, μπότες και παντελόνι»

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον χρησιμοποιείται
σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

10

ΔΗΛΩΣΕΙΣ
Η315: προκαλεί ερεθισμό του δέρματος
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ Η318: προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη
Η335: μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού
H412: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με
μακροχρόνιες επιπτώσεις..
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη
υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
EUH071: Διαβρωτικό της αναπνευστικής οδού
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Ρ102 : Μακριά από παιδιά.
P270 : Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το
προϊόν.
.
P405 : Φυλάσσεται κλειδωμένο
SP1 Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να
μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε
επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των
συστημάτων αποχέτευσης του νερού από τις λιθόστρωτες
επιφάνειες και τους δρόμους.
SPe3 Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών, αφήστε μια
αψέκαστη ζώνη 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα
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Πρώτες βοήθειες Αντίδοτο

Γενικές οδηγίες: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε
αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο,
την ετικέτα και/ή το φύλλο ορθού χειρισμού στον γιατρό.
P 310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα 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.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777
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Προστασία των καταναλωτών

13.1 Μέγιστα Όρια
Υπολειμμάτων (MRLs)

Φυτικά προϊόντα
Έχουν

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

14

Συνθήκες
αποθήκευσης,
χρονική
σταθερότητα του
σκευάσματος

ορισθεί κοινοτικά
κανονισμό 396/2005

Προσωρινά
σε mg/kg
MRL’s με τον

Φυτικά προϊόντα

Ημέρες

Σιτάρι:
Κριθάρι:
Βαμβάκι:

21

Αποθηκευμένο στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε
χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, μακριά από κρύο
και παγωνιά διατηρείται σταθερό για (2) χρόνια από την
ημερομηνία παρασκευής του.

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.
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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.
Β

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 ηλεκτρονικά
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
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