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ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης στο
φυτοπροστατευτικό προϊόν, (ζιζανιοκτόνο)
TANTAL 45 WG

Αριθ. Πρωτ: 114787

ΑΠΟΦ ΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙ ΚΗ Σ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & Τ ΡΟΦ ΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις του Π.∆. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97) για “την έγκριση, διάθεση στην αγορά και
έλεγχο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συµµόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του
Συµβουλίου όπως έχει συµπληρωθεί” και ειδικότερα το άρθρο 8 (παρ. 2 και 3) και 9 (παρ. 1).
2. Τη µε αριθ.85418/24-8-88 (ΦΕΚ674/Β/13-9-88) απόφασή µας «για την τεχνική και τις µεθόδους
ελέγχου γεωργικών φαρµάκων » Κεφ Β.παρ. 3.
3. Τη µε αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) απόφασή µας όσον αφορά «τον καθορισµό και
την τυποποίηση της σήµανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρµάκων» όπως ισχύει
σήµερα.
4. Τη µε αριθ. 265/2002/ 3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β΄/19.9.2002) ΚΥΑ µε θέµα την “ταξινόµηση,
συσκευασία και επισήµανση επικίνδυνων παρασκευασµάτων”, όπως τροποποιήθηκε µε την αριθ.
73/2-6-2006 (ΦΕΚ 832/Β/6-7-2006) ΚΥΑ καθώς και τη µε αριθ. 108114/30-7-2003 (ΦΕΚ
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5.

6.
7.
8.

9.

1121/Β΄/8-8-2003) απόφασή µας, µε θέµα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρµογής της ΚΥΑ
265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
Τη µε αριθµό 120565/8-8-2006 απόφασή µας µε την οποία χορηγήθηκε η µε αριθµ. 7792 οριστική
έγκριση κυκλοφορίας στο ίδιας µορφής και διαφορετικής περιεκτικότητας, φυτοπροστατευτικό
προϊόν STEADFAST 75 WG.
Το µε αριθ. 123951/14-6-2005 έγγραφό µας στο οποίο αναφέρονται τα εθνικά ανώτατα όρια
υπολειµµάτων της δραστική ουσία nicosulfuron και rimsulfuron.
Το Π.∆. 206/2007 «∆ιορισµός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 232 Α’).
Τη µε αριθ. 263545/4-1-2008 (ΦΕΚ 47/Β’/18-1-2008) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων για «µεταβίβαση στους Γενικούς Γραµµατείς, Ειδικό Γραµµατέα,
Προϊσταµένους Γενικής ∆ιεύθυνσης, Προϊσταµένους ∆ιεύθυνσης και Προϊσταµένους Τµήµατος της
εξουσίας να υπογράφουν µε “Εντολή Υπουργού’’».
Τις από 11-7-2007 και 3-1-2008 αιτήσεις, µε το από 3-1-2008 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου της
εταιρείας ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΑΓΚΡΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ι. Χορηγούµε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά µε αριθµό
προϊόν (ζιζανιοκτόνο) µε τα ακόλουθα στοιχεία:

7842 στο φυτοπροστατευτικό

1. Εµπορικό όνοµα: TANTAL 45 WG.
2. Μορφή: Βρέξιµοι κόκκοι (WG).
3. Εγγυηµένη σύνθεση: nicosulfuron 30% β/β
rimsulfuron 15% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 51,4% β/β
4. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:
nicosulfuron 91 % min.
rimsulfuron 96 % min.
5. α. Παρασκευαστής: :E.I Du Pont de Nemours & Co Inc Η.Π.Α., Wilmington, Delaware USA
β. Εργοστάσιο παρασκευής των δ.ο: DuPont Agricultural Caribe Industries, Ltd., USA
γ. Τεχνικές προδιαγραφές των δραστικών ουσιών: Όπως προσδιορίζονται στα ΕΝΤΥΠΑ IVa, IVb,
& V της αίτησης µε ηµεροµηνία 11-7-2007 και παραµένουν στα αρχεία της αρµόδιας αρχής.
6. α. Κάτοχος της έγκρισης: ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΑΓΚΡΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Σολωµού 12 & Βασ. Γεωργίου 152
32 Χαλάνδρι, Αθήνα.
β. Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΑΓΚΡΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήµανση: ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΑΓΚΡΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
7.α. Παρασκευαστής του σκευάσµατος: E.I Du Pont de Nemours & Co Inc Wilmington - Η.Π.Α.
β. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσµατος:, DuPont Agricultural Products - USA
8. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσµατος: DuPont Agricultural Products - USA
9. Συσκευασία 9α. Είδος – Μέγεθος: Βάζο των τριάντα πέντε (35), εβδοµήντα (70), ογδόντα (80),
εκατό (100) και εκατόν σαράντα (140) γραµµαρίων.
Υδατοδιαλυτή σακούλα των επτά (7) και δέκα τεσσάρων (14) γραµ.
9β. Υλικό: Βάζο πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) ή PET µέσα σε χάρτινο κουτί.
Σακούλα από υδατοδιαλυτό φίλµ PVA (τύπου TOHCELLO) που περιέχεται µέσα σε φάκελλο από
σύµµικτο υλικό (λευκό χαρτί – LDPE- αλουµινόφυλλο – LDPE θερµοκολληµένα).
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10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται-Τρόπος δράσης:
Εκλεκτικό µεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο της οµάδας των σουλφονυλουριών, για την καταπολέµηση
αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στην καλλιέργεια του καλαµποκιού.
∆ρα
διασυστηµατικά. Απορροφάται κυρίως από το φύλλωµα και δευτερευόντως από τη ρίζα των
ζιζανίων. Μετακινείται στα ακραία µεριστώµατα βλαστού και ρίζας και εµποδίζει την ανάπτυξη
των ζιζανίων.
11. Τρόπος εφαρµογής:
Μεταφυτρωτικός ψεκασµός φυλλώµατος µε πίεση 2-3 atm µε τα συνήθη ψεκαστικά εδάφους και
µε 20-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέµµα, µε µπέκ τύπου σκούπας.
12.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.
Προσοχή! Τα ψεκαστικά να καθαρίζονται σχολαστικά (βλ. ειδικές προφυλάξεις) µετά την χρήση.
13.Φάσµα δράσης:
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΣΤΟΧΟΣ

∆ΟΣΕΙΣ
γραµ./
στρέµµα

Ογκος
ψεκ.
υγρού
λίτρα/
στρέµµα

Μέγιστος
αριθµός
εφαρµογών
ανά
καλλιεργητική
περίοδο

XΡΟΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

Kαταπολεµούµενα
ζιζάνια

5-6,7
+
επιφανειοδραστικό
(3)

20-40

1

Από το στάδιο
του 1ου φύλλου
µέχρι την αρχή
του αδελφώµατος
των ζιζανίων.

3

Αγρωστώδη:
Μουχρίτσα
(Echinochloa crusgalli),

5
ή

6,7

Μέχρι την αρχή
του αδελφώµατος
της µουχρίτσας

Όταν η µουχρίτσα
βρίσκεται στο
στάδιο 2-3
αδέλφια.

Σετάρια
(Setaria sp)

5

Πολυετή
αγρωστώδη

5

Για να
αποφευχθούν
αναβλαστήσεις
π.χ. (Βέλιουρας
από ριζώµατα)

Bέλιουρας
(Sorghum
halepense)

5

α. από σπόρο:
µέχρι τα 8
φύλλα.
β. από ρίζωµα
στα 10-20
εκ. ύψος.

Στο στάδιο 3-5
φύλλων

5-6,7

Πλατύφυλλα
ζιζάνια:
ευαίσθητα ζιζάνια:
Τραχύ βλήτο
(Amaranthus
retroflexus)

5

Στο στάδιο 2-4
φύλλων
Όταν τα ζιζάνια
είναι ακόµα
µικρά.

Μετρίως
ευαίσθητα ζιζάνια:
Αγριοπιπεριά
(Polygonum
persicaria)

5

Στο στάδιο 2-4
φύλλων
Όταν τα ζιζάνια
είναι ακόµα
µικρά.

Παρατηρήσεις:
1) Τα αποτελέσµατα είναι καλύτερα όταν ο ψεκασµός γίνεται όταν τα περισσότερα ζιζάνια έχουν
φυτρώσει και βρίσκονται σε µικρό στάδιο ζωηρής ανάπτυξης.
2) Ο ψεκασµός γίνεται όταν το καλαµπόκι βρίσκεται στο στάδιο των 2-8 φύλλων (BBCH 12-18).
3) Η προσθήκη µη ιονιζόµενου επιφανειοδραστικού Trend 90 SL σε αναλογία 0,1% κατ’ όγκο ή
λαδιού Codacide EC στη δόση των 125 κ.εκ./στρ είναι απαραίτητη για τη δράση του ζιζανιοκτόνου
4

4) Υγρασία του εδάφους και ζεστός καιρός επιταχύνουν τη δράση του ενώ µεγάλη ξηρασία και πολύ
κρύο την επιβραδύνουν.
5) ∆εν χρειάζεται επανάληψη του ψεκασµού αν βρέξει αφού περάσουν 3-4 ώρες από τον ψεκασµό.
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ετήσια αγρωστώδη: Από το στάδιο του 1ου φύλλου µέχρι την αρχή του αδελφώµατος των ζιζανίων.
Για την καταπολέµηση της µουχρίτσας (Echinochloa crus-galli), συνιστάται δόση 5 γρ/στρ µέχρι την
αρχή του αδελφώµατος της µουχρίτσας και 6,7 γρ/στρ όταν αυτή βρίσκεται στο στάδιο 2-3 αδέλφια.
Για την καταπολέµηση της σετάριας (Setaria spp), συνιστάται δόση 5 γρ/στρ στο στάδιο 3-5 φύλλων.
Πολυετή αγρωστώδη: Για να αποφευχθούν αναβλαστήσεις (π.χ. βέλιουρας από ριζώµατα) όταν έχουν
ύψος 20-35 εκ. δηλ. 5-8 φύλλα.
Για το βέλιουρα (Sorghum halepense)
α. από σπόρο, συνιστάται δόση 5 γρ/στρ µέχρι τα 8 φύλλα
β. από ρίζωµα συνιστάται δόση 5-6,7 γρ/στρ στα 10-20 εκ. ύψος.
Πλατύφυλλα: Στο στάδιο 2-4 φύλλων.
Για το τραχύ βλήτο (Amaranthus retroflexus) συνιστάται δόση 5 γρ/στρ όταν τα ζιζάνια είναι ακόµα
µικρά.
Ειδικές προφυλάξεις για τα ζιζανιοκτόνα (SZ φράσεις):
SZ1 Φυλάξτε το χωριστά από άλλα φυτοφάρµακα, λιπάσµατα και σπόρους.
SZ2 Χρησιµοποιείτε χωριστά ψεκαστικά µέσα για τα ζιζανιοκτόνα.
SZ3 Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία χρησιµοποιήθηκε το σκεύασµα, στον
ίδιο αγρό, την ίδια περίοδο, µπορεί να ξανασπαρεί µόνο αραβόσιτος. Για σπορά χειµερινού
σιταριού πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 4 µήνες και οποιασδήποτε άλλης καλλιέργειας
τουλάχιστον 10 µήνες από την εφαρµογή του σκευάσµατος και αφού προηγηθεί βαθιά
άροση.
SZ5 Μη ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιµο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.
SZ7 Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.
SZ8 Μην διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών. Μην αυξάνετε τις δόσεις.
SZ9 Ψεκάστε µε πίεση 2-3 atm (40 psi).
SZ10 Χρησιµοποιείστε µπέκ τύπου σκούπας
SZ11 Μην το χρησιµοποιείτε σε καλλιέργειες για τις οποίες δεν συνιστάται.
SZ12 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, ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα µέρη του
ψεκαστικού µε άφθονο καθαρό νερό. • Αφαιρέστε και καθαρίστε χωριστά σε διάλυµα
αµµωνίας ίδιας συγκέντρωσης τα µπέκ και τα φίλτρα. • Το ψεκαστικό να µην στραγγίζεται ή
ξεπλένεται σε έδαφος που καλλιεργείται ή πρόκειται να καλλιεργηθεί. • Ξεπλύνετε 3 φορές τα
κενά υλικά συσκευασίας. Ρίξτε τα νερά στο ψεκαστικό. • Μην ξαναχρησιµοποιείτε τα κενά
υλικά συσκευασίας για οποιαδήποτε άλλη χρήση. • Τρυπήστε ή κάψτε τα καθαρά κενά υλικά
συσκευασίας ή αποµακρύνετέ τα µε άλλο τρόπο σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία
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14.Φυτοτοξικότητα:
•
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 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 (>25ο C ή <10ο C).
•
Να µην χρησιµοποιείται στο γλυκό καλαµπόκι και σε καλλιέργειες σποροπαραγωγής.
15. Συνδυαστικότητα: -ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:
Η συνεχής χρήση στον ίδιο αγρό ζιζανιοκτόνων που έχουν παρόµοιο τρόπο δράσης οδηγεί συχνά στην
επιλογή ανθεκτικών βιοτύπων ζιζανίων στα χρησιµοποιούµενα ζιζανιοκτόνα. Τέτοιοι βιότυποι αν δεν
καταπολεµηθούν πολλαπλασιάζονται γρήγορα και επικρατούν έναντι των ευαίσθητων βιοτύπων.
Ένας βιότυπος ενός ευαίσθητου ζιζανίου θεωρείται ανθεκτικός σε κάποιο ζιζανιοκτόνο όταν επιβιώνει
µετά από ορθή εφαρµογή της συνιστώµενης δόσης του.
Η ανάπτυξη ανθεκτικών βιοτύπων ενός είδους ζιζανίου µπορεί να αποφευχθεί ή να επιβραδυνθεί µε
την εναλλαγή (ή ανάµιξη) αποτελεσµατικών ζιζανιοκτόνων που έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης.
16. Σηµάνσεις: Ν - Επικίνδυνο για το περιβάλλον.
17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις): 18. Κίνδυνοι για το οικοσύστηµα: (R φράσεις):
RO3
Σχετικά µη τοξικό για τις µέλισσες
R50/53
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες
δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
19.

Προφυλάξεις για τον χρήστη και την δηµόσια υγεία (S & SY φράσεις):

Φυλάξτε το κλειδωµένο µακριά από παιδιά.
Φυλάξτε το µακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές.
Μην τρώτε πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιµοποιείτε.
Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία και αδιάβροχα γάντια.
Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα µέρη του σώµατος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και
µετά τον ψεκασµό.
Μην ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης µε το φάρµακο ή τα κενά συσκευασίας
SY11
του.
“Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθήστε τις
οδηγίες χρήσης.”
S1/2
S13
S20/21
S36/37
SY8

20. Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:
∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Συνιστάται συµπτωµατική θεραπεία.
Σε περίπτωση κατάποσης: Πιείτε 1-2 ποτήρια νερό. Μην προκαλέσετε εµετό. Ζητείστε αµέσως ιατρική
συµβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
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Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινείστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Συµβουλευτείτε γιατρό µετά
από σοβαρή έκθεση.
Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα: Ξεπλύνετε αµέσως µε άφθονο νερό και σαπούνι.
Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια: Ξεπλύνετε αµέσως µε άφθονο νερό. Αν τα συµπτώµατα επιµένουν
συµβουλευτείτε γιατρό.
ΤΗΛ: ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77.93.777
21.Προφυλάξεις για το οικοσύστηµα (SO φράσεις): S60 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.
S61 Αποφύγετε τη διάθεσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδοµένων
ασφαλείας.
SΟ4 Μη ρυπαίνετε τα νερά µε το σκεύασµα ή τη συσκευασία του.
SO5 Κρατείστε τα παραγωγικά ζώα µακριά από την ψεκασµένη περιοχή για 35 ηµέρες µετά τον
ψεκασµό.
Να αποφεύγεται η χρήση ολόκληρου του φυτού του αραβοσίτου ως ζωοτροφή, πριν την
ωρίµανσή του.
22.Aπαγορεύσεις (Α φράσεις):
Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες
23.Περιορισµοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις): 60 ηµέρες για το σπόρο
35 ηµέρες για χλωρά νοµή.
24.Χρονική σταθερότητα του σκευάσµατος – Συνθήκες αποθήκευσης:
Να αποθηκεύεται σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόµενο χώρο, στην αρχική του απαραβίαστη
συσκευασία. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για 2 (δύο) χρόνια.
ΙΙ. Ετικέτα:
α. Να είναι σύµφωνη µε το άρθρο 16 του Π.∆. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97), τη µε αριθ.
265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β΄/19-9-2002) ΚΥΑ και µε την παρούσα Απόφαση.
β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκοµίζεται στην
Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.
ΙΙΙ. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει µέχρι 31-12-2012.
β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής εφόσον ενδιαφέρεται,
αίτηση ανανέωσής της.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κ. ΣΚΙΑ∆ΑΣ

7

