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                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Αθήνα,  

30- - 3 - 2016 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ.πρωτ: 3272/38364  

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ    

  

 

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: Dow AgroSciences Export SAS 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  371 Rue Ludwig Van Beethoven  
TELEFAX: 210 92 12 090  06560 Valbonne Γαλλίας  
Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου  Δια μέσου της  
Τηλέφωνο: 210 92 87 161  Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ 

ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ  
Τ.Κ. 57022 
Ε-mail: vellis@efthymiadis.gr 

e-mail: chpanagopoulou@minagric.gr    
     
ΘΕΜΑ: Χορήγηση  οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 

(ζιζανιοκτόνο) PRIMUS PERFECT ( δ.ο. Florasulam+ clopyralid). 

 

  
 

AΠΟΦΑΣΗ 

Ο 

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 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 40 αυτού. 

2. Το νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική 
χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως έχει τροποποιηθεί 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. 

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. 
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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) αριθ. 678/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουνίου 2014 
για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την 
παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών clopyralid,  

7. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2015/1397 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Αυγούστου 2015 
για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας florasulam, 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 

8. Την από 29-9-2015   με αρ. 2150484 έγκριση του στην Γαλλία. 
9. Την από 23/3/2016 ηλεκτρονική αλλήλογραφία με την αρμόδια αρχή αξιολόγησης (ΜΦΙ) 
10. Την υπ’ αρίθμ. 9379/119137/2.11.2015 (ΦΕΚ 2367Β’/4.11.2015) απόφαση, με θέμα "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» 

11. Την από 14-8-2013 αίτηση της εταιρείας Dow AgroSciences Export SAS Γαλλίας 
 
 
 

 
     ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

1Α Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 33 του 
Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν PRIMUS PERFECT της εταιρείας 
Dow AgroSciences Export SAS Γαλλίαςμε τα ακόλουθα στοιχεία: 

 
 
1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

 

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ) 

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης 
1.1.β Ημερομηνία λήξης 

70150 

30-3-2016 

30-4-2018 

 

 

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εμπορικό όνομα PRIMUS PERFECT 

1.2.β Μορφή:  Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)  
 

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

Florasulam 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής 
δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

Florasulam: 970 g/kg  Min  
 

Χημική ομάδα triazolopyrimidine  
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Παρασκευαστής Dow AgroSciences LLC                                                        
9330 Zionsville rd.,                                                   
Indianapolis, 46268   
ΗΠΑ 
Contact: Andrea T. Borucki (General Patent 
Counsel) 
email :  atatborucki@dow.com  
TΗΛ. (317) 337-4846  
 

Διεύθυνση στην Ευρώπη:  
Dow AgroSciences EXPORT SAS Γαλλία, 371, 
rue Ludwig Van Beethoven – 06560 Valbonne 
France Τηλ: : +33 493956127  
Contact person: Fannie Tsali  
e-mail: ftsali@dow.com  

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 
επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): 
The Dow Chemical Company, Michigan 
Division 
Midland, Michigan 48667-0001- ΗΠΑ  
Τηλ.: (1)  989-636-3736 
Facsimile (1) 989-638-3907 
Contact: Plant Production Leader 
(Superintendent) 
 

Τεχνικές προδιαγραφές της   
δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής 
ουσίας Florasulam  έχουν υποβληθεί από την 
παρασκευάστρια εταιρεία,  είναι εμπιστευτική 
πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της 
ΣΕΑ. Kατατέθηκαν σαν εμπιστευτικά στοιχεία 
και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ. 
 

 

Δραστική ουσία 2 
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά 
ISO  

Clopyralid 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής 
δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

Clopyralid: 950 g/kg min 

Χημική ομάδα Pyridine 

Παρασκευαστής The Dow Chemical Company 
901 Loveridge Road 
Pittsburg, California, USA 
94565 
 
Διεύθυνση στην Ευρώπη:  
Dow AgroSciences EXPORT SAS Γαλλία, 371, 
rue Ludwig Van Beethoven – 06560 Valbonne 
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France Τηλ: : +33 493956127  
Contact person: Fannie Tsali  
e-mail: ftsali@dow.com  

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 
επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): 
The Dow Chemical Company 
901 Loveridge Road 
Pittsburg, California, USA 
94565 
Telephone: 001-925-432-5127 
Facsimile: 001-925-432-5863 
Contact: Don Wood 

Τεχνικές προδιαγραφές της  
δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής 
ουσίας Clopyralid έχουν υποβληθεί από την 
παρασκευάστρια εταιρεία του δραστικού, 
είναι εμπιστευτική πληροφορία και 
παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ. 

 
1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα  

α) Κάτοχος της άδειας: Dow AgroSciences Export SAS 
371 Rue Ludwig Van Beethoven  
06560 Valbonne Γαλλίας  
Φανή Τσαλή  
Tηλέφωνο: 0033493956127 / 0033787680997  
 E-mail: ftsali@dow.com 

Υπεύθυνος επικοινωνίας Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ 

ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ  
Τ.Κ. 57022 
ΑΜΕ: 36299/62/Β/96/180 
Τηλ.: 2310568771 
Fax: 2310798423 
E-mail: vellis@efthymiadis.gr 

  

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση 
στην αγορά 

Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ 

ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ  
Τ.Κ. 57022 
ΑΜΕ: 36299/62/Β/96/180 
Τηλ.: 2310568771 
Fax: 2310798423 

  

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος: Dow AgroSciences LLC  

9330 Zionsville Road, Indianapolis Indiana 
46268, Η.Π.Α.  
Contact: Andrea T. Borucki (General Patent 
Counsel)  
Email: atborucki@dow.com   
Τηλ.: (317) 337-4846  
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δ) Εργοστάσια παρασκευής του 

σκευάσματος 
1) Dow AgroSciences 

Drusenheim Plant  
8 route du Herrlisheim, ΓΑΛΛΙΑ  
Telephone: 00 33 88 53 56 82 
Contact Reyniers Jean-Pierre 
Email   jreyniers@dow.com  
 

2) Diachem S.p.A 

S.S. Padana Superiore, Km 185 
24043 Caravaggio (BG), Ιταλία 
Telephone :+39 0363 3556 x 11 
Contact: Pietro Casti 
Email: Pietro.casti@diachemagro.com 
 

3) Dow AgroSciences B.V. 

Mozzanicca Plant 
Strada Statale No 11 
24050 Mozzanicca (Bergamo), Ιταλία 
Telephone :+39-0363320524 
Contact: C. Marano 
Email: cmarano@dow.com 
 

ε) Εργοστάσια  συσκευασίας του 
σκευάσματος 

1) K&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ  

BI.ΠΕ.Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ  
Τ.Κ. 57022 
ΑΜΕ: 113/1989 
Τηλ.: 2310568771 
Fax: 2310798423 
2) Dow AgroSciences 

Drusenheim Plant  
8 route du Herrlisheim, ΓΑΛΛΙΑ  
Telephone: 00 33 88 53 56 82 
Contact Reyniers Jean-Pierre 
Email   jreyniers@dow.com  
 

3) Diachem S.p.A 

S.S. Padana Superiore, Km 185 
24043 Caravaggio (BG), Ιταλία 
Telephone :+39 0363 3556 x 11 
Contact: Pietro Casti 
Email: Pietro.casti@diachemagro.com  
 

4) Dow AgroSciences B.V. 

Mozzanicca Plant 
Strada Statale No 11 
24050 Mozzanicca (Bergamo), Ιταλία 
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Telephone :+39-0363320524 
Contact: C. Marano 
Email: cmarano@dow.com   

  

στ) Εγγυημένη σύνθεση του 
σκευάσματος: 

Δραστική ουσία: 
FLORASULAM 2,5 % (β/ο) 
CLOPYRALID 30 % (β/ο) 
Βοηθητικές ουσίες 70,57 % β/β 
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του 
σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με το 
με αριθ. πρωτ. 8949/100494/14-8-015 
έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας 
παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι της 
παρούσας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία 
και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ 

 

 

2 Συσκευασία 

 
Α/Α Είδος -Μέγεθος Υλικό 

1 Φιάλες/Δοχεία  75, 100, 150, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 
450, 500, 600, 700, 750, 800, 900 κ.εκ., 1 
λίτρο, 1.2 λίτρα, 1.5 λίτρα, 1.8 λίτρα, 2 
λίτρα, 2,5 λίτρα, 3 λίτρα, 3,5 λίτρα, 4 λίτρα, 
4.5 λίτρα, 5 λίτρα, 6 λίτρα, 10 λίτρα, 15 
λίτρα και 20 λίτρα 

PET ή HDPE 

 
 
3 Οδηγίες χρήσης: Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 

 
Τρόπος εφαρμογής: 

 Μεταφυτρωτική εφαρμογή, με καθολικό ψεκασμό φυλλώματος, με 
10-40 λίτρα νερού ανά στρέμμα. 
 

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:  
Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού κατά το ήμισυ με καθαρό νερό. 
Αναδεύετε καθ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.  
Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος μέσα στο νερό 
του ψεκαστικού. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού με το υπόλοιπο 
νερό με τον αναδευτήρα σε λειτουργία καθ όλη τη διάρκεια του 
ψεκασμού. 
 
Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: 

Για να αποφύγετε την πρόκληση φυτοτοξικότητας στις ακόλουθες 
καλλιέργειες ακολουθήστε τις οδηγίες:  
1)Αμέσως μετά τον ψεκασμό αδειάστε το δοχείο του ψεκαστικού 
τελείως. Ξεπλύνετε με καθαρό νερό τα εξωτερικά μέρη του 
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ψεκαστικού. 
2) Ξεπλύνετε το εσωτερικό του δοχείου με καθαρό νερό 
συμπεριλαμβανομένων των σωληνώσεων χρησιμοποιώντας το 1/10 
της χωρητικότητας του δοχείου. Αδειάστε το δοχείο τελείως. 
3) Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο με καθαρό νερό κατά το ήμισυ και 
προσθέστε κατάλληλο απορρυπαντικού στη συνιστώμενη δόση. 
Αναδεύστε και περάστε το διάλυμα από τους σωλήνες και τα 
ακροφύσια. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού και αφήστε το μίγμα 
νερού και απορρυπαντικού να σταθεί για 15 λεπτά τουλάχιστον 
αναδεύοντας συνεχώς. Αδειάστε τελείως.  
4)Τα ακροφύσια και τα φίλτρα πρέπει να καθαριστούν ξεχωριστά με 
απορρυπαντικό και καθαρό νερό.  
5)Ξεπλύνετε το δοχείο του ψεκαστικού με καθαρό νερό και περάστε 
το νερό με πίεση από σωλήνες και ακροφύσια. Αδειάστε τελείως το 
δοχείο του ψεκαστικού.  
6)Για την απόρριψη των νερών του ξεπλύματος ακολουθήστε την 
κείμενη νομοθεσία. Μην τα ψεκάζετε σε ευαίσθητες καλλιέργειες ή σε 
αγρούς που προορίζονται για την καλλιέργεια ευαίσθητων 
καλλιεργειών. 
 

Συνδυαστικότητα: -- 
 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά 
δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα ( 
τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) 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 
Mεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση πλατύφυλλων 
ζιζανίων σε καλλιέργειες σιτηρών.  
 
Το florasulam ανήκει στην ομάδα των triazolopyrimidine sulfonanilides 
που είναι αναστολείς του ενζύμου ALS (acetolactate synthase) που 
είναι απαραίτητο για την δημιουργία αμινοξέων στα ζιζάνια. 
Προκαλεί αναστολή της ανάπτυξης των ζιζανίων. Ορατά συμπτώματα 
εμφανίζονται μέσα στις επόμενες της εφαρμογής ημέρες. 
Καταστροφή των ευαίσθητων ειδών επέρχεται μέσα στις επόμενες 1 
έως 8 εβδομάδες ανάλογα με τις καλλιεργητικές συνθήκες.  
Το clopyralid ανήκει στην ομάδα των pyridine-carboxylic acids. 
Απορροφάται από τα φύλλα και τις ρίζες ενώ μεταφέρεται τόσο μέσω 
των ηθμωδών όσο και των ξυλωδών αγγείων. Συγκεντρώνεται δε 
στους μεριστωματικούς ιστούς. Τα ζιζάνια μετά τον ψεκασμό 
δείχνουν συμπτώματα επίδρασης αυξινών (φυτο-ορμονών). Τα 
κύτταρα επιμηκύνονται και η αυξημένη αναπνοή οδηγεί στο θάνατο 
του ζιζανίου. 
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5 5.1 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος 

Δόσεις σκευάσματος 

Χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστο
ς 

αριθμός 
εφαρ/γ
ών ανά 
καλ/κή 

περίοδο 

κ.εκ./ 
στρ. 

(max) 

κ.εκ./ 
100 
λιτ. 

νερό  

Όγκος 
ψεκ. 

υγρού 
λίτρα / 

στρ. 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ 

ΣΙΤΗΡΑ: 

Σιτάρι 
(σκληρό και 
μαλακό), 
Τριτικάλε, 
Κριθάρι, 
Σίκαλη, 
Σπέλτα 
(Triticum 

spelta) 
 

Πλατύφυλλα Ζιζάνια:* 

 
15 - 10-40 Μεταφυτρωτική 

καθολική 
εφαρμογή από τα 
μέσα του 
αδελφώματος (5 
αδέλφια) έως το 
σχηματισμό του 
δεύτερου κόμβου.  
 

1 

ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚ

Α ΣΙΤΗΡΑ: 

Σιτάρι 
(σκληρό και 
μαλακό), 
Κριθάρι, 
Βρώμη 
 

Πλατύφυλλα 

Ζιζάνια:** 

  

15 - 10-40 Μεταφυτρωτική 
καθολική 
εφαρμογή 
φυλλώματος από 
τα μέσα του 
αδελφώματος (5 
αδέλφια) έως το 
σχηματισμό του 
δεύτερου κόμβου.  

1 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  

* Πολύ ευαίσθητα ζιζάνια:  
Στελλάρια (Stelaria media), 
 Καψέλλα (Capsella bursa-pastoris). 
Χαμομήλι (Matricaria chamomilla),  
Mεγαλόκαρπη κολλητσίδα (Galium aparine). 
 
Ευαίσθητα ζιζάνια  
Παπαρούνα (Papaver rhoeas), 
 Ραπανίδα (Raphanus raphanistrum),  
Άγριο Σινάπι (Sinapis arvensis). 
 
** Πολύ ευαίσθητα ζιζάνια  
: Ραπανίδα (Raphanus raphanistrum), Άγριο Σινάπι (Sinapis arvensis),  
Αγριοτοματιά (Solanum nigrum). 
Κενταύρια (Centaurea cyanus), 
 Χαμομήλι (Matricaria chamomilla),  
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Περικοκλάδα ετήσια (Polygonum convolvulus). 
 
Ευαίσθητα ζιζάνια (Καψέλλα (Capsella bursa-pastoris), 
 Mεγαλόκαρπη κολλητσίδα (Galium aparine),  
Πολυκόμπι (Polygonum aviculare),  
Αγριοπιπεριά (Polygonum persicaria). 
 
6 Ειδικές συνθήκες 

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

• Αρκεί μια ώρα (1 ώρα) μεταξύ ψεκασμού και βροχόπτωσης, 
για να εισχωρήσει το προϊόν μέσα στα φυτά.  

• Εφαρμόστε σε καλλιέργειες που βρίσκονται σε κατάσταση 
ευρωστίας.  

• Αποφύγετε τη διαρροή ψεκαστικού νέφους σε γειτονικές 
ευαίσθητες καλλιέργειες: ελαιοκράμβη, τεύτλα, μπιζέλια, 
λινάρι, καλλιέργειες ψυχανθών και καλλωπιστικών, φυτώρια 
καθώς και σε πολυετείς καλλιέργειες (αμπέλια και 
οπωροφόρα). Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε 
συσκευή μείωσης της διασποράς (ακροφύσια μειωμένης 
διασποράς). 

• Εφαρμόστε απουσία ανέμου και με θερμοκρασίες που δεν 
ξεπερνούν τους 25° C.  

• Μην χρησιμοποιείτε την κομπόστ ή την κοπριά που έχει 
παραχθεί από υπολείμματα ψεκασμένων καλλιεργειών 
(σανό/άχυρο) για τη λίπανση κηπευτικών ή καλλωπιστικών.  

 
 

Διαχείριση ανθεκτικότητας: 

Ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας κάποιων ζιζανίων στο 
florasulam είναι υψηλός. Εφαρμόστε πρόγραμμα παρακολούθησης 
ζιζανίων για την ανάπτυξη ανθεκτικότητας. 
Εφαρμόστε εναλλακτικές πρακτικές ελέγχου των ζιζανίων 
(μηχανικές ή καλλιεργητικές κλπ), όταν είναι δυνατό. Επίσης 
εφαρμόστε εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με σκευάσματα άλλου τρόπου 
δράσης, για να αποφύγετε την ανάπτυξη ανθεκτικότητας. 
 

 

 
 
7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας 

μεταξύ εφαρμογής και:  
 

 
 - σποράς ή φύτευσης της προσ- 

τατευόμενης καλλιέργειας 
Η χρήση του προϊόντος δεν παρουσιάζει κίνδυνο για 
τις φθινοπωρινές και ανοιξιάτικες καλλιέργειες που 
ακολουθούν στα φυσιολογικά πλαίσια εναλλαγής 
καλλιεργειών. 

   
 - σποράς ή φύτευσης των  

καλλιεργειών που ακολουθούν  
-Να τηρείται  μια ελάχιστη περίοδος  125 ημερών μετά 
την εφαρμογή του σκευάσματος και πριν την φύτευση 
μία νέας καλλιέργειας στην οποία ζιζανιοκτόνα που 
περιέχουν clopyralid δεν έχουν έγκριση. 
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-Καλλιέργειες που αναπτύσσονται σε λιγότερο από 125 
ημέρες μετά την εφαρμογή δεν θα πρέπει να 
ψεκάζονται ξανά με ζιζανιοκτόνα που περιέχουν 
clopyralid. 
- σε περίπτωση καταστροφής της καλλιέργειας μετά 
την εφαρμογή του προϊόντος, μπορεί να γίνει σπορά 
χωρίς να προηγηθεί άρωση των εξής: σιτηρά, 
στενόφυλλα για ζωοτροφή, ή αραβόσιτος (ο 
τελευταίος μετά από 1 μήνα).  

   
 

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

Μετά από 6 ώρες.  
 

 
 
8 Στοιχεία 

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

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με την 
προτεινόμενη ετικέτα του.  

 
9 Σήμανση 

σκευάσματος: 

   
GHS09 

 ΠΡΟΣΟΧΗ   

  

10 ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ: 
 

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.  
EUH208: Περιέχει 1,2-benzisothiazolin-3(2H)-one.  Μπορεί να 
προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.  
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11  ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:  
 

P405+102 Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά  
P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το 
προϊόν. 
P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. 
 
SP1 Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα 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 ). 
SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς αφήστε μια 
αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα. 
SPe3 Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα φυτά να αφήσετε μια 
αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τη μη γεωργική γη. 

  

12 Πρώτες βοήθειες 
- Αντίδοτο 

Σε περίπτωση εισπνοής: μεταφέρετε τον πάσχοντα στον καθαρό 
αέρα και συμβουλευθείτε γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων.  
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: αφαιρέστε τα ρούχα που 
μολύνθηκαν. Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό για 10-15 λεπτά. 
Συμβουλευθείτε γιατρό.  
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: ξεπλύνετε προσεκτικά για 15-20 
λεπτά κρατώντας τα μάτια ανοιχτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, 
αν υπάρχουν, μετά τα 5 πρώτα λεπτά, ύστερα συνεχίστε το ξέπλυμα. 
Καλέστε ένα κέντρο δηλητηρίασης ή ένα γιατρό για συμβουλές 
αντιμετώπισης. 
Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα 
γιατρό. Να έχετε διαθέσιμο το προϊόν ή την ετικέτα του.  
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε 
συμπτωματική θεραπεία.  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777  

 
 
 
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 

 Σιτηρά - 
(Μη εφαρμόσιμο) 
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14 Συνθήκες 
αποθήκευσης, 
χρονική 
σταθερότητα του 
σκευάσματος. 

Στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε μέρος ξηρό και 
δροσερό, προστατευμένο από το ηλιακό φως, παραμένει σταθερό 
για 3 χρόνια τουλάχιστον. 

 

 

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.  
Ο Κάτοχος της έγκρισης οφείλει μέχρι την 1η 4 . 2016 να καταθέσει φάκελο για την ανανέωση 
της άδειας διάθεσης στην αγορά του φ.π. σύμφωνα με το άρθρο 43 του Κανονισμού 1107/2009  

της Ε.Ε. και τον  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2015/1397 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης 
Αυγούστου 2015 για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας florasulam, 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 
 
16 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. 
 
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 validated method and its ILV should be provided for the determination of residues (clopyralid, 
its saltsand conjugates) in plants (cereals) and in foodstuff of animal origin, in post-authorization. 
· the effects of processing on the nature of clopyralid residues have not been investigated. A study 
on natureof the residue should be submitted by the applicant. 
 
 

B 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 
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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.  

Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός 
τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 
Η Προϊστάμενη της Γενικής Διεύθυνσης 

 

 

        Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
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