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                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   03.03.2020 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ.: 1081/27013 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ   
   
 
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: Dow Agrosciences Export SAS 
Ταχ. Κώδ.: 176 71 - ΑΘΗΝΑ   (Διά του υπεύθυνου επικοινωνίας 
TELEFAX: 210 92 12 090  της εταιρείας: NΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕ 
Πληροφορίες: Ι. Καλαϊτζόγλου  vasilis.kourousias@corteva.com) 
Τηλέφωνο: 
e-mail: 

210 92 87 223 
ikalaitzoglou@minagric.gr 

Κοιν.: 
 
 
 

1. Γραφείο Υπουργού A.A. & T.: κ. Μ. Βορίδη 
minister-mailbox@hq.minagric.gr 
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα A.A. & T.:  
κ. Γ. Στρατάκου 
gensecr@hq.minagric.gr 
 

     
ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 

(μυκητοκτόνο) KARATHANE R (δ.ο. meptyldinocap 35% β/ο)»  
 

 
 

AΠΟΦΑΣΗ 
Ο 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
   
    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 34 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 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, όπως ισχύει. 

4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 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) αριθ. 1907/2006. 

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 (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 
Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και 
τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, όπως ισχύει. 
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7. Τη με αριθ. 60839 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος αναφοράς (μυκητοκτόνο) KARATHANE 
STAR (δ.ο.: meptyldinocap 35% β/ο), η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. πρωτ. 2586/46814/08.03.2019 
Απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

8. Τις διατάξεις του 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.           

9. Τη με αριθ. 4933/75184/25-05-2018 απόφαση διορισμού του Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας. 
10. Το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 

Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», όπως ισχύει. 
11. Τη με αριθ. πρωτ. 1081/27013/27.01.2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
Α Χορηγούμε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κανονισμού (ΕΚ) 

1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν KARATHANE R της εταιρείας Dow Agrosciences Export 
SAS 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 

60939 
03.03.2020 
31.03.2026 

 

 
1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εμπορικό όνομα KARATHANE R 
1.2.β Μορφή  Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC) 

  
1.3 Δραστική ουσία  
 

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO meptyldinocap 

 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 
ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

min 90 % (β/β) 

  

Χημική ομάδα Δινιτροφαινόλες  

 

Παρασκευαστής  Dow AgroSciences LLC 
9330 Zionsville rd., Indianapolis, 
46268 ΗΠΑ 

 

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: 
Dow AgroSciences Italia Srl.  
Strada Statale 11, Kilometro 190 200  
24050 Mozzanica (Bergamo), Ιταλία 

 

Τεχνικές προδιαγραφές της 
δραστικής ουσίας 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας meptyldinocap 
όπως αυτές κατατέθηκαν με την υπ’ αριθ. πρωτ. 
9304/105241/30.09.2015 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας 
παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ι. Είναι εμπιστευτική 
πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ. 

 
1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα  
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α) Κάτοχος της άδειας: Dow AgroSciences Export SAS 

6 rue Jean-Pierre Timbaud Building Le Campus 

78180 Montigny le Bretonneux, Γαλλία  
e-mail: vasilis.kourousias@corteva.com   
Τηλ.: 210 688 9700 

 

β) Υπεύθυνος επικοινωνίας: NΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕ 

 Ύδρας 2 και Λ. Κηφισίας 280 

Τ.Κ. 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα 

Τηλ.: 210 6889700 
e-mail: vasilis.kourousias@corteva.com 

 

   

γ) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:  PIONEER HI-BRED ΕΛΛΑΣ ΑΕ 

 Ύδρας 2 και Λ. Κηφισίας 280 

Τ.Κ. 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα 
Τηλ.: 210 6889700 
e-mail: vasilis.kourousias@corteva.com 

 

   

δ) Παρασκευαστής σκευάσματος: Dow AgroSciences LLC 

9330 Zionsville Road Indianapolis, 

IN 46268, ΗΠΑ 

 

 

ε) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 
επιχείρησης: 
 
Dow AgroSciences Italia Srl.  
Strada Statale 11, Kilometro 190 200  
24050 Mozzanica (Bergamo), Ιταλία 

 

   

στ) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος: Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των 
επιχειρήσεων: 
 
1. Dow AgroSciences Italia SRL  
Strada Statale 11, Kilometro 190 200  
24050 Mozzanica (Bergamo) , Ιταλία  
 
2. ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ  
Διεύθυνση εργοστασίου:  
Οινόφυτα, Θέση Ποταμιά, Βοιωτίας  
Ταχ. Δ/νση: 32 011 – Οινόφυτα, Βοιωτίας  
Τηλ: 22620 30821-3  
Fax: 22620 30820  

 
3. ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΒΕΕ        
80ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας,  
32200 Ύπατο Βοιωτία 
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ζ) Εγγυημένη σύνθεση του 
σκευάσματος: 

Δραστική ουσία: meptyldinocap 35% β/o  
Βοηθητικές ουσίες:  60,42% (β/β) 
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως 
αυτή κατατέθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 
9304/105241/30.09.2015 αίτηση της ενδιαφερόμενης 
εταιρείας παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι. Είναι 
εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της 
ΣΕΑ. 

 

 
 
2 Συσκευασίες 
Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 Φιάλη  50 κ.εκ.- 1L PET ή COEX 
2 Δοχείο  2 -5L PET ή COEX 

 
 

3 Οδηγίες χρήσης: Προορίζεται για επαγγελματίες  χρήστες.  
 
Τρόπος εφαρμογής: 
Ψεκασμός καλύψεως των φυτών.  

 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού/διαλύματος εφαρμογής:  

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος έως τα τρία τέταρτα (¾) και 

προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος αναδεύοντας. 
Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.  

 
Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:    
Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα 
τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του 
ψεκαστικού, τρείς (3) φορές με καθαρό νερό.  

 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της 
συσκευασίας: 
Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα 
νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού 
καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω 
χρήσης, θα εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση 
ενέργειας.  

 
Συνδυαστικότητα: -- 

 

4 Κατηγορία και 
τρόπος δράσης: 

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση 
ενάντια στο ωίδιο αμπελιού, αγγουριού, κολοκυθιού, καρπουζιού, πεπονιού, 
φράουλας και μηλιάς. Εμφανίζει πολυθεσική δράση, στο επίπεδο της κυτταρικής 
αναπνοής παρεμποδίζοντας την αύξηση του μυκηλίου καθώς και την παραγωγή 
και βλάστηση των κονιδίων.  
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5 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος 

Δόσεις σκευάσματος 

Τρόπος και 
χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος αριθμός 
εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική 
     περίοδο/ 
Μεσοδιάστημα 
εφαρμογών σε       
      ημέρες 

κ.εκ./ 
100 

λίτρα 
ψεκ. 

υγρού  

Όγκος ψεκ. 
υγρού 

λίτρα/στρ.  
κ.εκ./ στρ. 

Μηλιά  
(MABSD)  

Ωίδιο  
Podosphaera 
leucotricha 
(PODOLE)  

60  100  60  Από την αρχή 
της ανάπτυξης 
των φύλλων 
έως την αρχή 
της ανθοφο-
ρίας.  
(BBCH 10-60)  

3/7-10  

Αμπέλι  
(VITSS)  
(Οινοποιήσιμα 
και επιτραπέζια)  
 

Ωίδιο  
Uncinula 
necator  
(UNCINE)  

 

40-60  100  40-60  Από το στάδιο 
των 3 φύλλων 
μέχρι την 
αλλαγή 
χρώματος των 
ραγών.  
(BBCH 13-81)  

4/10*  

60  100  60  Από την έναρξη 
του κλεισίματος 
των βότρεων 
μέχρι την 
αλλαγή 
χρώματος των 
ραγών.  
(BBCH 71-81)  

2/5-6*  

Αγγούρι (Υ&Θ)  
(CUMSA)  
Κολοκύθι (Υ&Θ)  
(CUUPG)  
Καρπούζι (Υ&Θ)  
(CUMME)  
Πεπόνι (Υ&Θ)  
(CITLA)  

Ωίδιο  
Sphaeroteca 
fulginea  
(SPHRFU),  
Erysiphe 
cichoracearum 
(ERYSCI)  

60  100  60  Εφαρμόζεται 
από το στάδιο 
των 5 φύλλων 
έως και 3 
ημέρες πριν τη 
συγκομιδή.  
(BBCH 15-85)  

3/10  

Φράουλα (Υ&Θ)  
(FRAAN)  

Ωίδιο  
Podosphaera 
macularis  
(SPHRMA)  

60  100  60  Εφαρμόζεται 
από την 
εμφάνιση της 
ταξιανθίας έως 
και 3 ημέρες 
πριν τη 
συγκομιδή.  
(BBCH 55-87)  

3/10  
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Παρατηρήσεις: 
*Στο αμπέλι ο μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο είναι 4. Σε περίπτωση μεγάλης 
πίεσης προσβολής μην εκτελείτε πάνω από 2 ψεκασμούς ανά 5-6 ημέρες και πάνω από 2 προληπτικούς/ 
θεραπευτικούς ψεκασμούς ανά 10 ημέρες. Η έναρξη εφαρμογής καθορίζεται σε σχέση με την προσβολή των 
προηγούμενων ετών.  
 
1. Η δόση του σκευάσματος δεν πρέπει να ξεπερνάει την προτεινόμενη (60 κ. εκ. σκευάσματος/στρέμμα).  
2. Μην ψεκάζετε αντίθετα στον άνεμο.  
3. Το σκεύασμα είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό ακόμη και σε σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες.  
4. Το KARATHANE R δεν ξεπλένεται από βροχή εάν περάσει μία ώρα από την εφαρμογή και έχει στεγνώσει η 
φυλλική επιφάνεια.  
5. Το KARATHANE R παρουσιάζει χαμηλή τοξικότητα στα Typhlodromus pyri και Kambimodrumus aberrans και 
μπορεί να συμπεριληφθεί σε προγράμματα ολοκληρωμένης καταπολέμησης της αμπέλου.  

 

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

Διαχείριση ανθεκτικότητας:  
Το KARATHANE R με δραστική ουσία το meptyldinocap, που έχει 
μοναδικό μηχανισμό δράσης/oμάδα FRAC 29, είναι ιδιαίτερα χρήσιμο 
στη διαχείριση ανθεκτικότητας σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα με 
εξειδικευμένο τρόπο δράσης στα πλαίσια ενός προγράμματος 
προστασίας από το ωίδιο. 

 

 

 

 

 
7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας  

 μεταξύ εφαρμογής και:  
 - σποράς ή φύτευσης της προ-  

 στατευόμενης καλλιέργειας: --  

 - σποράς ή φύτευσης των  

 καλλιεργειών που ακολουθούν: -- 
 

 

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

 Σκεύασμα: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.  

 
 

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

Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται 
σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως στην ετικέτα του προϊόντος και 
στις ελληνικές εδαφοκλιματολογικές συνθήκες - Για την 
αποφυγή δυσμενών επιδράσεων, τις ημέρες με υψηλές 
θερμοκρασίες (>30°C), να ψεκάζεται τις πιο δροσερές ώρες της 
ημέρας. 

 

 

 

 

 

 

9 Εικονογράμματα 
Κινδύνου: 

ΠΡΟΣΟΧΗ  

 

      
         GHS02            GHS07             GHS09          
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10 Δηλώσεις 
Επικινδυνότητας: 

Η226: Εύφλεκτο υγρό και ατμοί.  
Η302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.  
Η317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.  
H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.  
Η332: Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.  
Η336: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.  
H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με 
μακροχρόνιες επιπτώσεις.  
EUH066: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα 
δέρματος ή σκάσιμο.  
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη 
υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.  

 
 

11 Δηλώσεις 
Προφύλαξης: 

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.  
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία.  
P210: Μακριά από θερμότητα/ θερμές επιφάνειες/ σπινθήρες/ φλόγες. 
P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ 
εκνεφώματα.  
Ρ264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.  
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα 
ατομικής προστασίας για τα μάτια/ το πρόσωπο.  
 
Φοράτε γάντια κατά την ανάμιξη/ φόρτωση.  
Φοράτε γάντια και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατά την εφαρμογή.  
Σε περίπτωση επανεισόδου στο χώρο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό να 
φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας. 
  
SP1: ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣIΑ ΤΟΥ. 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 τα φυτά μη-στόχους τηρείτε από τις γειτονικές 
καλλιέργειες, μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων, στις εφαρμογές 
που γίνονται νωρίς στην καλλιεργητική περίοδο.  
SPe3: Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών τηρείτε από τα 
επιφανειακά ύδατα:  

 Αμπέλι: μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 12 μέτρων, εκ των οποίων 
τα 10 μέτρα να είναι φυτική ζώνη ανάσχεσης, σε συνδυασμό με τη 
χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους 
κατά 67.5%.  

 Κολοκύθι, αγγούρι, πεπόνι, καρπούζι και φράουλα: μία φυτική 
ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων.  

 Μηλιά: μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων, σε συνδυασμό 
με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού 
νέφους κατά 67.5%.  
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12 Πρώτες βοήθειες –
Αντίδοτο: 

Ρ301+Ρ312+P330: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή συμβουλευτείτε γιατρό, σε περίπτωση αδιαθεσίας. 
Ξεπλύνετε το στόμα.  
P362+P364: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετέ τα πριν τα 
ξαναχρησιμοποιήσετε.  
Ρ302+Ρ352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Ξεπλύνετε με άφθονο 
νερό και σαπούνι.  
Ρ333+Ρ313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί 
εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.  
Ρ305+Ρ351+Ρ338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε 
προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εφόσον είναι δυνατόν, αφαιρέστε 
τους φακούς επαφής. Συνεχίστε να ξεπλένετε.  
P337+P313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/ 
Επισκεφθείτε γιατρό.  
Ρ304+Ρ340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε το παθόντα στο καθαρό 
αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.  
Ρ312: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε 
αδιαθεσία.  
Πληροφορίες για τον γιατρό:  
Συμπτώματα: εφίδρωση, δίψα, ναυτία, ίκτερος, δύσπνοια, περιφερική 
κυάνωση, υπερθερμία, ταχυκαρδία, σπασμοί, και αναπνευστική παράλυση. 
Πιθανότητα χρόνιας βλάβης και ως εκ τούτου, εκτός από τα προηγούμενα 
συμπτώματα, μπορούν να εκδηλωθούν χλωρική ακμή, καταρράκτης, 
ψύχωση, αύξηση του μεταβολικού ρυθμού, απώλεια βάρους και νεφρίτιδες 
από σωληναριακή νέκρωση.  
 
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία, 
καταπολέμηση της υπερθερμίας με ψυχρά επιθέματα στις ρίζες των άκρων.  
 
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: (210) 7793777.  

 

 
 
13 Προστασία των καταναλωτών 

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

Φυτικά προϊόντα PHI (σε ημέρες) 

 Αμπέλι (οινοποιήσιμα και 
επιτραπέζια)  

21 ημέρες 

 Αγγούρι, Καρπούζι (Υ & Θ) 
Κολοκύθι, Πεπόνι, Φράουλα 
(Υ & Θ)  

3 ημέρες 

 Μηλιά  -- 
 

14 Συνθήκες 
αποθήκευσης, χρονική 
σταθερότητα του 
σκευάσματος: 

Διατηρείται στην αρχική του συσκευασία, ερμητικά κλειστό, σε χώρο 
προστατευμένο από παγετό, δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, μακριά 
από πηγές ανάφλεξης και θερμότητας. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει 
σταθερό για δυο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία 
παρασκευής. 
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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 Κατάλογος προστατευομένων μελετών 

 Στο Παράρτημα ΙΙΙ του φυτοπροστατευτικού σκευάσματος αναφοράς (μυκητοκτόνο) KARATHANE 
STAR (δ.ο.: meptyldinocap 35% β/ο) με αριθ. έγκρισης 60839 και αριθμό πρωτ. 
2586/46814/08.03.2019 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 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 

            -- 
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 στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για 
οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση. 

3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό (EK) 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 στη 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 στη ΣΕΑ 
όποτε αυτά ζητηθούν.  

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

 
 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ κ.α.α. 
 
 
 
         
 

                                                                                            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΛΑΙΟΣ 
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