
                                                              
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

 
 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   28.07.2017 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 3282/32820 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

  

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  Ύδρας 2 και Λ. Κηφισίας 
FAX: 210 92 12 090  15232 Χαλάνδρι-Αθήνα 
Πληροφορίες: Δ. Πιταροκοίλη   
Τηλέφωνο: 210 92 87 254   
e-mail: dpitarokili@minagric.gr   
    
 
ΘΕΜΑ: “Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) 

PRINCIPAL® (nicosulfuron 42.9% β/β + rimsulfuron 10.7% β/β) 
 

AΠΟΦΑΣΗ  
Ο 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 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 τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με τον οποίο ορίστηκαν 
νέα μέγιστα όρια υπολειμμάτων (MRLs) για τις δραστικές ουσίες nicosulfuron και rimsulfuron μέσα ή 
πάνω σε ορισμένα προϊόντα, όπως ισχύει. 

4. Τον 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 στον οποίο έχουν συμπεριληφθεί οι δραστικές ουσίες 
nicosulfuron και rimsulfuron. 

5. 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. 

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 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/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006. 

7. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1606/16641/14.02.2017 (ΦΕΚ 629/Β’/01.03.2017) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση 
του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό 
Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής 
Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων". 
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8. Την αξιολόγηση και την έγκριση από τη Γαλλία του όμοιου σκευάσματος PRINCIPAL (αριθμ. έγκρισης 
2110114). 

9. Την με αριθμ. 3282/32820/22.03.2017 αίτηση της εταιρείας ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.  
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Α Χορηγούμε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού 

1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν PRINCIPAL®της εταιρείας B ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., 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 

70230 
28.07.2017 
30.04.2019 

 

 
1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εμπορικό όνομα PRINCIPAL® 

1.2.β Μορφή:  ΒΡΕΞΙΜΟΙ ΚΟΚΚΟΙ (WG) 
 
1.3 Δραστική ουσία 1 
 

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO  Nicosulfuron  

 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 
ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

91% β/β min  

   

Χημική ομάδα Σουλφονουρίες  

 

Παρασκευαστής  DuPont International Operations Sàrl 
2, Chemin du Pavillon 
P.O. Box 50 
CH-1218 Le Grand-Saconnex 
Geneva, Ελβετία 

 

 

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: 
 
Dupont Agricultural Caribe Industries, Ltd 
Highway 686, Km 2.3 
PO Box 30000 
Manati Puerto Rico 
00674-3000, ΗΠΑ 

 

 

Τεχνικές προδιαγραφές της 
δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας nicosulfuron 
όπως προσδιορίζονται με την με αριθ. πρωτ. 
3282/32820/22.03.2017 αίτηση της παρασκευάστριας 
εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα 
αρχεία της ΣΕΑ. 
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Δραστική ουσία 2 
 

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO  Rimsulfuron 

 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 
ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

96% β/β min 

  

Χημική ομάδα Σουλφονουρίες 

 

Παρασκευαστής  DuPont International Operations Sàrl 
2, Chemin du Pavillon 
P.O. Box 50 
CH-1218 Le Grand-Saconnex 
Geneva, Ελβετία 

 

/Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: 
 

Dupont Agricultural Caribe Industries , Ltd 
Highway 686, Km 2.3 
PO Box 30000 
Manati Puerto Rico 
00674-3000, ΗΠΑ 

 

Τεχνικές προδιαγραφές της 
δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας metribuzin 
όπως προσδιορίζονται με την με αριθ. πρωτ. 
3282/32820/22.03.2017 αίτηση της παρασκευάστριας 
εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα 
αρχεία της ΣΕΑ. 

 
 
1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα  

α) Κάτοχος της άδειας: ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
Ύδρας 2 και Λ. Κηφισίας 
ΑΜE1: 
Τ.Κ. 15232 Χαλάνδρι-Αθήνα 
 
Τηλ.: 210 688 9700 
Fax: 210 688 9799 
E-mail: Evangelos.Diamantis@dupont.com 

 

 

β) Υπεύθυνος επικοινωνίας: -  

   

γ) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση 
στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα 
στη χώρα) 

ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
Ύδρας 2 και Λ.Κηφισίας 
ΑΜE1: 
Τ.Κ. 15232 Χαλάνδρι-Αθήνα 
Τηλ.: 210 688 9700 
Fax: 210 688 9799 
E-mail: Evangelos.Diamantis@dupont.com 
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δ) Παρασκευαστής σκευάσματος: DuPont International Operations Sarl 
2, Chemin du Pavillon 
CH-1218 Le Grand Saconnex, Geneva 
Ελβετία 

 

 

ε) Εργοστάσια παρασκευής του 
σκευάσματος:  
 
 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 
 

1. DuPont Crop Protection 
EL Paso Plant  
US Highway 24, East 
El Paso, Illinois, 61738, ΗΠΑ 
 

2. DuPont de Nemours (France) S.A.S. 
              Agricultural Products 
              82, rue de Wittelsheim 
              BP9 F-68701 Cernay CEDEX 

Γαλλία 

 

 

στ) Εργοστάσια συσκευασίας του 
σκευάσματος: 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 
 

1. DuPont Crop Protection 
EL Paso Plant  
US Highway 24, East 
El Paso, Illinois, 61738, ΗΠΑ 
 

2. DuPont de Nemours (France) S.A.S. 
              Agricultural Products 
              82, rue de Wittelsheim 
              BP9 F-68701 Cernay CEDEX 

Γαλλία 

 

 

ζ) Εγγυημένη σύνθεση του 
σκευάσματος: 

Δραστικές ουσίες: Nicosulfuron 42,9% β/β  
        Rimsulfuron 10,7% β/β  
Βοηθητικές ουσίες:  41,8 % β/β 

 
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή 
κατατέθηκε με την με αριθ. πρωτ. 8321/90882/10.08.2016 
αίτηση. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα 
αρχεία της ΣΕΑ. 

 

 
2 

Συσκευασίες  
 
2 Συσκευασίες  

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1. Φιάλες ή δοχεία  45, 70, 90, 110, 140, 180, 275, 350, 450 και 
550 γρ.  

HDPE  
Χάρτινο κουτί 
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3  Οδηγίες χρήσης: 
 

Προορίζεται για επαγγελματίες  χρήστες.  
 
Τρόπος εφαρμογής: Καθολικός μεταφυτρωτικός ψεκασμός φυλλώματος και 
με πίεση μικρότερη από 2,5 Atm (40 psi) με τα συνήθη ψεκαστικά εδάφους και 
με 20-60 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα, με μπεκ τύπου σκούπας. 
 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Να χρησιμοποιείται πάντα καθαρός 
ψεκαστήρας. Το ψεκαστικό διάλυμα να ετοιμάζεται λίγο πριν την εφαρμογή 
του. Μισογεμίζεται πρώτα το βυτίο με νερό προστίθεται η απαιτούμενη 
ποσότητα σκευάσματος με συνεχή ανάδευση, απογεμίζεται το βυτίο 
ψεκασμού και προστίθεται το επιφανειοδραστικό. Τα κενά υλικά συσκευασίας 
ξεπλένονται πολλές φορές και το νερό ρίχνεται στο ψεκαστικό. 
 
Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αμέσως μετά τον ψεκασμό: είναι 
απαραίτητος ο σχολαστικός καθαρισμός του ψεκαστήρα ως εξής: Αδειάστε το 
βυτίο τελείως και γεμίστε το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με καθαρό 
νερό. Αδειάστε το ξανά. Μισογεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό, προσθέστε 1 
λίτρο οικιακή αμμωνία (περιεκτικότητας 3%) για κάθε 100 λίτρα νερό και 
απογεμίστε με καθαρό νερό. Γεμίστε όλα τα μέρη του ψεκαστικού, αφήστε να 
κυκλοφορήσει το διάλυμα μέσω των σωληνώσεων για τουλάχιστον 15 λεπτά 
με συνεχή ανάδευση και αδειάστε τελείως. Για να αφαιρεθούν όλα τα ίχνη του 
διαλύματος, ξεπλύντε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με 
άφθονο καθαρό νερό. Αφαιρέστε και καθαρίστε χωριστά σε διάλυμα αμμωνίας 
ίδιας συγκέντρωσης τα μπεκ και τα φίλτρα. Το ψεκαστικό να μην στραγγίζεται 
ή ξεπλένεται σε έδαφος που καλλιεργείται ή πρόκειται να καλλιεργηθεί.  
 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και 
της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες/δοχεία) ξεπλένονται 
υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του 
ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού τρυπηθούν 
προηγουμένως για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε 
σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 
 
Συνδυαστικότητα: Δεν συνδιάζεται με σκευάσματα που περιέχουν bentazone. 
Σε περίπτωση εφαρμογής bentazone να υπάρχει διάστημα τουλάχιστον 1 
εβδομάδας μεταξύ του PRINCIPAL®και του bentazone.  
Το PRINCIPAL® δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε ανάμειξη ή συγχρόνως με 
οργανοφωσφορικά εντομοκτόνα σε ψεκασμούς φυλλώματος. Μπορεί να γίνει 
εφαρμογή οργανοφωσφορικού εντομοκτόνου με ψεκασμό φυλλώματος 
τουλάχιστον 7 μέρες πριν και 4 μέρες μετά την εφαρμογή του PRINCIPAL®. Να 
μην ψεκάζονται με PRINCIPAL® καλλιέργειες στις οποίες έχει γίνει την ίδια 
χρονιά εφαρμογή κοκκώδους διασυστηματικού εντομοκτόνου κατά τη 
σπορά. Σε οποιονδήποτε άλλο συνδυασμό να προηγείται δοκιμή μικρής 
κλίμακας πριν την εφαρμογή. 
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4  Κατηγορία και 
τρόπος δράσης: 

Το PRINCIPAL®είναι εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο της ομάδας των 
σουλφονυλουριών, για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων 
ζιζανίων στην καλλιέργεια του καλαμποκιού. Δρα διασυστηματικά. Απορροφάται 
γρήγορα κυρίως από το φύλλωμα και δευτερευόντως από τη ρίζα των ζιζανίων. 
Μετακινείται στα ακραία μεριστώματα βλαστού και ρίζας και εμποδίζει την 
ανάπτυξη των ζιζανίων. 

 
5  5.1 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος 

Δόσεις σκευάσματος 
 

Τρόπος και χρόνος 
εφαρμογής 

Μεγ. αρ. 
εφαρμογώ

ν ανά 
καλ/κή 

περίοδο 

γρ./ στρ. 
 

γρ/ 100 
λίτρα ψεκ. 

Υγρού 

Όγκος ψεκ. 
υγρού 

λιτρα / στρ. 

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ - 
ΖΕΑΜΧ 
 

Αγρωστώδη 
 

Πολυετή 
αγρωστώδη 

 
Πλατύφυλλα 

ζιζάνια 

9 
  

- 20-40 Ο ψεκασμός 
γίνεται όταν το 
καλαμπόκι 
βρίσκεται στο 
στάδιο των 2-8 
φύλλων (BBCH 11-
18) 

1 

Αγρωστώδη 
 

Πολυετή 
αγρωστώδη 

 
Πλατύφυλλα 

ζιζάνια 

4,5 - 20-40 Ο ψεκασμός 
γίνεται όταν το 
καλαμπόκι 
βρίσκεται στο 
στάδιο των 2-8 
φύλλων (BBCH 11-
18) 

2 
ανά 7 

ημέρες 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1. Τα αποτελέσματα είναι καλύτερα όταν ο ψεκασμός γίνεται όταν τα περισσότερα ζιζάνια έχουν 

φυτρώσει και βρίσκονται σε μικρό στάδιο ανάπτυξης. 
2. Η προσθήκη μη ιονιζόμενου επιφανειοδραστικού Trend 90 SL σε αναλογία 0,1% κατ’ όγκο 

βελτιώνει την αποτελεσματικότα του ζιζανιοκτόνου.  
3. Υγρασία του εδάφους και ζεστός καιρός επιταχύνουν τη δράση του ενώ μεγάλη ξηρασία και πολύ 

κρύο την επιβραδύνουν. 
4. Δεν χρειάζεται επανάληψη του ψεκασμού αν βρέξει αφού περάσουν 4 ώρες από τον ψεκασμό. 
5. Σε πολυετή αγρωστώδη, το PRINCIPAL® πρέπει να εφαρμόζεται σε δοσολογία 9 g/στρ μαζί με 

Trend® 90. 
6. Σε περίπτωση κλιμακωτής φύτρωσης ζιζανίων, γίνεται μια εφαρμογή με 4,5 γρ./στρ. και στη 

συνέχεια δεύτερη εφαρμογή, 7 ημέρες μετά, με 4,5 γρ./στρ. (χωρίς να ξεπεραστεί η συνολική 
δοσολογία των 9 γρ./στρ.).  

7. Να μην χρησιμοποιείται σε γλυκό καλαμπόκι. 
 
Καταπολεμούμενα ζιζάνια 
Πολύ ευαίσθητα αγρωστώδη: Πάνικο διχοτομικό (PANDI -Panicum dichotomiflorum), Πάνικο το 
κεχροειδές (PANMI - Panicum miliaceum), Άγρια βρώμη (AVEFA - Avena fatua), Μουχρίτσα (ECHCG 
- Echinochloa crus-galli), Κοινή πόα (POAAN - Poa annua), Ήρα πολυετής (LOLPE - Lolium perenne), 
Σετάρια γλαυκόχρους (SETPU - Setaria glauca), Σετάρια πράσινη (SETVI -  Setaria viridis), Σετάρια 
σπονδυλωτή (SETVE - Setaria verticillata), Αλεπονουρά (ALOMY - Alopecurus myosuroides). 
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Ευαίσθητα αγρωστώδη: Αιματόχορτο (DIGSA - Digitaria sanguinalis), Άγρωστη η σπονδυλωτή 
(AGSST - Agrostis stolonifera), Βέλιουρας (SORHA - Sorghum halepense) (ρίζωμα), Αγριάδα (AGRRE 
- Elymus repens). 
 
Πολύ ευαίσθητα πλατύφυλλα ζιζάνια: Τραχύ βλήτο (AMARE - Amaranthus retroflexus), Βλήτο 
καλλιεργούμενο (AMACH - Amaranthus hybridus), Καψελλα (CAPBP - Capsella bursa-pastoris), 
Χηνοπόδιο το πολύσπερμο (CHEPO - Chenopodium polyspermum), Αγριοραπανίδα (RAPRA - 
Raphanus raphanistrum), Αναβλάστηση ελαιοκράμβης (BRSNN - Brassica napus), Αγριοσινάπι 
(SINAR - Sinapis arvensis), Μαρτιάκος (SENVU - Senecio vulgaris), Στελλάρια (STESS - Stellaria spp). 
 
Ευαίσθητα πλατύφυλλα ζιζάνια: Λουβουδιά (CHEAL - Chenopodium album), Ζωχός (SONSS - 
Sonchus), Χαμομήλι (MATSS – Matricaria sp), Σκαρολάχανο (MERSS - Mercurialis sp), Στύφνος 
(SOLNI - Solanum nigrum), Λαπάτσα (POLPE - Persicaria maculosa), Άγρια Σίκαλη (POLCO - Fallopia 
convolvulus), Αγριοπιπεριά (POLPE - Persicaria maculosa), Αναβλάστηση ηλίανθου (HELAN), 
Πολυκόμπι (POLAV - Polygonum aviculare), Λάπαθο (RUMSS – Rumex sp.). 

 
 

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

Διαχείριση ανθεκτικότητας  
Συνιστάται η εναλλαγή σκευασμάτων που έχουν διαφορετικό τρόπο 
δράσης. 
Οι δραστικές ουσίες του Principal®, το nicosulfuron και το 
rimsulfuron, ανήκουν στην οικογένεια των σουλφονυλουριών 
(ομάδα HRAC B). 
Σε εδάφη με περιεκτικότητα σε άργιλο >10% μπορεί να γίνεται μία 
εφαρμογή κάθε χρόνο. 
Σε εδάφη με περιεκτικότητα σε άργιλο >10% να γίνεται εφαρμογή 
κάθε 2 χρόνια. 

 

 

 

 

 

 
7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας  

 μεταξύ εφαρμογής και:  
 - σποράς ή φύτευσης της προς-  

 τατευόμενης καλλιέργειας Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας μπορείτε να σπείρετε 
αραβόσιτο, τηρώντας χρόνο αναμονής τουλάχιστον 3 εβδομάδων 
μετά την εφαρμογή του Principal®. 

 - σποράς ή φύτευσης των  

 καλλιεργειών που ακολουθούν Μη φυτεύετε ανθοκομικά φυτά, διακοσμητικά φυτά, θάμνους, 
οπωροκηπευτικά ή φυτώρια μέσα σε χρονικό διάστημα 12 μηνών 
μετά την εφαρμογή του Principal®.  

 - της πρόσβασης του 
ανθρώπου ή των ζώων στην 

 

 καλλιέργεια στην οποία έχει  

 εφαρμοστεί το σκεύασμα Κρατάτε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή 
για 35 ημέρες μετά τον ψεκασμό.  
Δεν πρέπει να εισέρχεστε στην καλλιέργεια αν δεν περάσουν 6 ώρες 
από την εφαρμογή. 

 

8  Στοιχεία φυτοτοξικότητας, 
ευαισθησίας ποικιλιών και 
κάθε άλλης παρενέργειας 

Να μην εφαρμόζεται όταν το καλαμπόκι ξεπερνά το στάδιο των 8 
φύλλων. Το σκεύασμα δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα κάτω από τις 
Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες, εφόσον χρησιμοποιείται στις 
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 στα φυτά ή τα προϊόντα τους συνιστώμενες καλλιέργειες και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της 
ετικέτας του.  
Να μην ψεκάζονται καλλιέργειες που υποφέρουν από προσβολές 
εντόμων ή ασθενειών, ζημιές από προηγούμενες εφαρμογές 
ζιζανιοκτόνων, νεροκρατήματα, ή πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές 
θερμοκρασίες (>25°C ή <10°C).  
Να μη χρησιμοποιείται στο γλυκό καλαμπόκι και σε καλλιέργειες 
σποροπαραγωγής.  
Το PRINCIPAL®δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε ανάμειξη ή συγχρόνως 
με οργανοφωσφορικά εντομοκτόνα σε ψεκασμούς φυλλώματος. 
Μπορεί να γίνει εφαρμογή οργανοφωσφορικού εντομοκτόνου με 
ψεκασμό φυλλώματος τουλάχιστον 7 μέρες πριν και 4 μέρες μετά 
την εφαρμογή του PRINCIPAL®.  
Να μην ψεκάζονται με PRINCIPAL® καλλιέργειες στις οποίες έχει γίνει 
την ίδια χρονιά εφαρμογή κοκκώδους διασυστηματικού 
εντομοκτόνου κατά τη σπορά. 

 

9  Εικονογράμματα 
κινδύνου 

    
   GHS09 
ΠΡΟΣΟΧΗ 

 

10  Δηλώσεις 
επικινδυνότητας 

Η410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 
επιπτώσεις. 

 

11  Δηλώσεις 
προφύλαξης 

 

 

 

P405+102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. 
P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
 
Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση. 
 
SP1: Μη ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. 
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 μια 
αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από ακαλλιέργητη γη. 
SPe3: Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μια αψέκαστη 
ζώνη προστασίας 5 μέτρων από ακαλλιέργητη γη. 
 
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 
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12  Πρώτες βοήθειες - 
Αντίδοτο 

Πρώτες βοήθειες: 
Σε περίπτωση κατάποσης: Πιείτε 1-2 ποτήρια νερό. Μην προκαλέσετε εμετό. 
Ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. 
  
Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. 
Συμβουλευτείτε γιατρό μετά από σοβαρή έκθεση. 
 
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλύντε αμέσως με άφθονο νερό και 
σαπούνι. 
 
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύντε αμέσως με άφθονο νερό.  Αν τα 
συμπτώματα επιμένουν συμβουλευτείτε γιατρό. 
 
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. 
 
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777  

 

 
 
13 

Προστασία των καταναλωτών 
 

 

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

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 

 
Καλαμπόκι Δεν καθορίζεται λόγω του 

χρόνου εφαρμογής 
 

 

14  Συνθήκες αποθήκευσης, 
χρονική σταθερότητα του 
σκευάσματος 

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

 

 

 
 
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. 
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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 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.  

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

 
 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 
 

             Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
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