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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αθήνα, 06.02.2020  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ     Αριθμ. πρωτ: 862/22491  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ   
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: Dow AgroSciences Export S.A.S 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  6 rue Jean-Pierre Timbaud Building Le Campus, 
Πληροφορίες: Ο. Μελιτά                                                                 78180 Montigny le Bretonneux, Γαλλία 
FAX: 
Τηλέφωνο: 

210 92 12 090 
210 92 87 244 

 (διά του υπεύθυνου επικοινωνίας, 
 ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 

e-mail: omelita@minagric.gr       Λ. Μεσογείων 335-Χαλάνδρι, Τ.Κ.15231 
   E-mail: kdimizas@elanco.gr) 

   
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 70245 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) LANCELOT 450 WG (δ.ο. aminopyralid 30% β/β + florasulam 15% 
β/β) ως προς τις συσκευασίες, την κατηγορία και τον τρόπο δράσης, το φάσμα δράσης, τις 
ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί, το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ 
εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας, των καλλιεργειών 
που ακολουθούν, καθώς και μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των 
ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα, τα στοιχεία 
φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα 
προϊόντα τους, τις δηλώσεις επικινδυνότητας, τις δηλώσεις προφύλαξης, τις πρώτες 
βοήθειες-αντίδοτο και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην 
αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις»  

                    
AΠΟΦΑΣΗ 

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
      Έχοντας υπόψη: 
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 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 33 και 45 αυτού. 

2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, 
ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με 
την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στον οποίο έχει 
συμπεριληφθεί οι δραστικές ουσίες aminopyralid και florasulam. 

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του 
Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 

5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 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 ζωϊκής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου. 

6. Τον Κανονισμό με αριθμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των 
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μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την 
τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) με αριθμό 1907/2006. 

7. Τη με αριθμό πρωτ. 8487/81385/08.09.2017 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 
70245 οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) LANCELOT 450 WG (δ.ο. 
aminopyralid 30% β/β + florasulam 15% β/β), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Τη με αριθ. 619/46787/8.3.19 (ΦΕΚ Β΄ 988/22-03-2019) κοινή Απόφαση του Υπουργού κ. Στ. 
Αραχωβίτη, του Υφυπουργού κ. Β. Κόκκαλη και της Υφυπουργού κ. Ολ. Τελιγιορίδου με θέμα 
“Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής “με εντολή Υπουργού”, “με εντολή Υφυπουργού” ή “με 
εντολή Υπουργού και Υφυπουργού”, κατά περίπτωση, στους: Γεν. Γραμματέα, Γεν. Γραμματέα 
Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γεν. Δ/νσης, Προϊσταμένους 
Δ/νσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων” (Β΄ 988), 
όπως διορθώθηκε με την αριθ. 6 αναφορά «ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» (Β’ 1241)  και τροποποιήθηκε 
με την αριθ. 1679/153682/25-06-2019 (Β΄ 2701) ΚΥΑ. 

9. Την αξιολόγηση του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου (έγγραφο με αριθμό πρωτ. 
11737/280312/11.11.2019). 

10. Τη με αριθμό πρωτ. 12670/169765/06.12.2018 αίτηση και τα με αριθμό πρωτ. 
8762/213600/28.08.2019 και 862/22491/22.01.2020 συμπληρωματικά στοιχεία της ενδιαφερόμενης 
εταιρείας. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Ι. Τροποποιούμε τη με αριθμό 70245 οριστική έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) 
LANCELOT 450 WG (δ.ο. aminopyralid 30% β/β + florasulam 15% β/β), που χορηγήθηκε με τη με αριθμό 
πρωτ. 8487/81385/08.09.2017 απόφασή μας ως προς τις συσκευασίες, την κατηγορία και τον τρόπο 
δράσης, το φάσμα δράσης, τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις 
οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί, το χρονικό διάστημα ασφαλείας 
μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας, των καλλιεργειών που 
ακολουθούν, καθώς και μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην 
καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα, τα στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας 
ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους, τις δηλώσεις επικινδυνότητας, τις 
δηλώσεις προφύλαξης, τις πρώτες βοήθειες-αντίδοτο και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή 
πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις. 

 
Συγκεκριμένα τα σημεία 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 και 13 διαμορφώνονται ως εξής: 
 
2 Συσκευασίες 
Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 
1 Φιάλες 25 έως 750 γραμμάρια & 1 έως και 20 κιλά HDPE (High Density Polyethylene) 
2 Μπιτόνια 25 έως 750 γραμμάρια & 1 έως και 20 κιλά HDPE (High Density Polyethylene) 

3 Σακούλες 25 έως 750 γραμμάρια & 1 έως και 10 κιλά 

Πλαστικό/ αλουμίνιο (Laminated 
bag/sachet/pouch: biaxially oriented 
nylon / LDPE (low density 
polyethylene) / aluminum foil / 
LLDPE (linear low density 
polyethylene) with 3-5% EVA (Ethyl 
vinyl acetate) 

4 Σακούλες 10 έως 1000 γραμμάρια 
Υδατοδιαλυτή σακούλα (Water 
soluble pouches contained inside 
the laminated bags) 
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4  Κατηγορία και 

τρόπος δράσης 
Διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο πλατύφυλλων ζιζανίων σε σιτηρά. 
Το aminopyralid ανήκει στην ομάδα ζιζανιοκτόνων των pyridine carboxylic 
acids. Απορροφάται γρήγορα από τα φυτά, μεταφέρεται και συσσωρεύεται 
στους μεριστωματικούς ιστούς. Στα ευαίσθητα είδη προκαλεί συμπτώματα 
αυξινών. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται η επιμήκυνση του στελέχους, η 
πρόωρη γήρανση και τελικά η διακοπή της ανάπτυξης και γρήγορη νέκρωση. 
Το florasulam ανήκει στην ομάδα των τριαζολοπυριµιδινώνσουλφανιδίων. 
Αναστέλλει τη δράση του ενζύμου οξεικογαλακτική συνθετάση (acetolactate 
synthase – ALS). 

 
 

5  Φάσμα δράσης  

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος 

Δόσεις σκευάσματος 

Τρόπος και χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγιστος αριθμός 
εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική 

περίοδο 

γραμμάρια 
σκευάσματος 

/ στρέμμα 

Όγκος ψεκ. 
υγρού  
λίτρα /  

στρέμμα 

Σιτάρι 
Μαλακό 

(TRZAX) & 
Σιτάρι 

Σκληρό 
(TRZDU)  

 
Κριθάρι 
(HORVX) 

Πλατύφυλλα 
ζιζάνια * 3,3 10-40 

Μεταφυτρωτική 
εφαρμογή από την 

αρχή του 
αδελφώματος έως 
την εμφάνιση του 
δεύτερου κόμβου, 
και τα ζιζάνια είναι 
μέχρι το στάδιο των 

6-8 φύλλων 
BBCH 21-32 

1 

Αραβόσιτος 
(ZEAMX) 

Πλατύφυλλα 
ζιζάνια ** 

 
 

3,3 20-40 

Μεταφυτρωτική 
εφαρμογή από την 

έκπτυξη του 2ου 
φύλλου, έως την 
έκπτυξη του 6ου 

φύλλου. 
 

BBCH 12-16 

1 
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*Καταπολεμούμενα ζιζάνια (Σιτάρι μαλακό & σκληρό):  
ανθεμίδα (Anthemis arvensis) ANTAR 
καψέλλα (Capsella bursa-pastoris) CAPBP 
αγριομαργαρίτα (Chrysanthemum segetum) CHYSE 
κίρσιο (Cirsium arvense) CIRAR 
καπνόχορτο (Fumaria officinalis) FUMOF  
μεγαλόκαρπη κολλιτσίδα (Gallium aparine) GALAP 
χαμομήλι (Matricaria chamomilla) MATCH  
πολυκόμπι (Polygonum aviculare) POLAV 
αναρριχώμενο πολύγωνο ( ή Αγριοφασολιά) (Polygonum convolvulus) POLCO 
παπαρούνα (Papaver rhoeas) PAPRH 
ραπανίδα (Raphanus raphanistrum) RAPRA 
άγριο σινάπι (Sinapis arvensis) SINAR 
στελλάρια (Stellaria media) STEME 
 
** Καταπολεμούμενα Ζιζάνια (αραβόσιτος): 
Λουβουδιά (Chenopodium album) CHEAL 
Βλήτο (Amaranthus retroflexus) AMARE 
Αγριομελιτζάνα (Xanthium strumarium) XANST 
Αγριοτοματιά (Solanum nigrum) SOLNI 
Αντράκλα (Portulaca oleracea) POROL 
Στραμώνιο (Datura stramonium) DATST 
Άγριο σινάπι (Sinapis arvensis) SINAR 
Ζοχός (Sonchus oleraceus) SONOL 
Πολυκόμπι (Polygonum aviculare) POLAV 
Ραπανίδα (Raphanus raphanistrum) RAPRA 
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6  Ειδικές συνθήκες γεωργικές, 

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

 Διαχείριση ανθεκτικότητας: To LANCELOT 450 WG περιέχει 
aminopyralid, ένα ζιζανιοκτόνο που ανήκει στην ομάδα O κατά 
HRAC, και florasulam, ένα ζιζανιοκτόνο που ανήκει στην ομάδα 
B κατά HRAC. 
To aminopyralid που ανήκει στην ομάδα των pyridinecarboxylic-
acids, έχει μικρό κίνδυνο ανάπτυξης ανθεκτικότητας. 
Το florasulam, που ανήκει στους ALS αναστολείς, έχει υψηλό 
κίνδυνο ανάπτυξης ανθεκτικότητας. 
Επομένως, πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις για την 
ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων ανάπτυξης ανθεκτικότητας:  
-Να χρησιμοποιούνται οι συνιστώμενες δόσεις για την 
καταπολέμηση των δύσκολων ζιζανίων.  
-Να ακολουθούνται οι όροι της ετικέτας σχετικά με το χρόνο 
εφαρμογής, ψεκαστικό όγκο κλπ.  
-Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων 
(μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ.), όπου αυτό είναι 
δυνατό.  
-Να εναλλάσσονται ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης. 

 Η ανθεκτικότητά του στη βροχή ορίζεται στη μία ώρα μετά την 
εφαρμογή. 

 Σε συνθήκες ισχυρών ανέμων ή θερμοκρασιών άνω των 25ο C ο 
ψεκασμός πρέπει να αποφεύγεται. 

 Να αποφεύγεται η μεταφορά ψεκαζόμενου νέφους σε 
καλλιέργειες μη στόχους. 

 Μην χρησιμοποιείτε το σκεύασμα σε καλλιέργεια γλυκού 
καλαμποκιού και σε καλλιέργεια αραβοσίτου που προορίζεται 
για σποροπαραγωγή. 

 
 
 
 

 
 

7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας 
μεταξύ εφαρμογής και: 

 
 
 - σποράς ή φύτευσης της 

προστατευόμενης καλλιέργειας  
Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, εξαιτίας  
καιρικών συνθηκών, εντόμων εχθρών κλπ, μπορεί να 
σπαρθούν (1 μήνα μετά την εφαρμογή): ανοιξιάτικα  
σιτηρά, σόργο. Πριν τη σπορά το έδαφος πρέπει να 
οργωθεί. 

   
   
 - σποράς ή φύτευσης των 

καλλιεργειών που ακολουθούν  
Ο προτεινόμενος  χρόνος αναμονής για τη σπορά της 
επόμενης καλλιέργειας είναι: 

 Καλλιέργειες που μπορούν να σπαρθούν το 
φθινόπωρο της ίδιας χρονιάς (τουλάχιστον 3 
μήνες μετά την εφαρμογή): Χειμερινά σιτηρά 
(σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη, Τριτικάλε, βρώμη), 
λειμώνες 

 Καλλιέργειες που μπορούν να σπαρθούν κατά τη 
διάρκεια της άνοιξης του επόμενου 
ημερολογιακού έτους (τουλάχιστον 11 μήνες μετά 
την εφαρμογή):  

o Αγρωστώδη: Ανοιξιάτικα σιτηρά (όλοι οι 
τύποι), αραβόσιτος, σόργο, ρύζι κ.α. 

o Πλατύφυλλες καλλιέργειες: Ανοιξιάτικη 
ελαιοκράμβη, ηλίανθος, πατάτα, 
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ζαχαρότευτλα, κρεμμύδι, καρότα, 
βαμβάκι.    

 Καλλιέργειες που μπορούν να σπαρθούν το 
φθινόπωρο της επόμενης ημερολογιακής 
χρονιάς(τουλάχιστον 14 μήνες μετά την 
εφαρμογή): Σόγια, φασόλια, ψυχανθή, μπιζέλι, 
ρεβίθι, καπνός 

 Καλλιέργειες που μπορούν να σπαρθούν 
τουλάχιστον 23 μήνες μετά την εφαρμογή: Όλες οι 
καλλιέργειες χωρίς περιορισμό.  

   
 - της πρόσβασης του ανθρώπου 

ή των ζώων στην καλλιέργεια 
στην οποία έχει εφαρμοστεί το 
σκεύασμα  

Να μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή έως ότου το 
ψεκαστικό διάλυμα έχει στεγνώσει εντελώς.  

 
 
 
8  Στοιχεία φυτοτοξικότητας, 

ευαισθησίας ποικιλιών και 
κάθε άλλης παρενέργειας  

Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό για τις εγκεκριμένες 
καλλιέργειες, εφόσον χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες 
της ετικέτας.  
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 στα φυτά ή τα προϊόντα τους  
Μπορεί να επιδράσει σε πλατύφυλλα φυτά είτε λόγω απευθείας 
εφαρμογής πάνω σε αυτά, είτε μέσω του ψεκασμένου εδάφους και 
τη δράση επί των ριζών. Θα πρέπει να εφαρμόζεται με προσοχή για 
την αποφυγή μεταφοράς ψεκαστικών σταγονιδίων σε γειτονικές 
πλατύφυλλες καλλιέργειες, είτε άμεσα, είτε με απορροή (drift). 
 
Διαχείριση των υπολειμμάτων της καλλιέργειες (άχυρο):  
Στη συγκομιδή τα υπολείμματα στο άχυρο είναι χαμηλά, εξαιτίας 
της αποικοδόμησης τους από τη δράση μικρο-οργανισμών του 
εδάφους. Έτσι, ο ευκολότερος και απλούστερος τρόπος για να 
διαχειριστούμε το ψεκασμένο άχυρο είναι η ενσωμάτωση του στο 
έδαφος μετά την συγκομιδή.  Ωστόσο τα ψεκασμένα με LANCELOT 
άχυρα  μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ζωοκλίνη ή ζωοτροφή στα 
βοοειδή.  
1. Για αγρονομικούς σκοπούς: όπως ζωοτροφή, ή ζωο-κλίνες, για 
χρήση ως κομπόστ, ή για την παραγωγή αγροτικών απορριμμάτων. 
Όλα τα παραπάνω πρέπει να χρησιμοποιηθούν στον αγρό του 
χρήστη.  
2. Άχυρο από καλλιέργεια που είχε ψεκαστεί καθώς και όλα τα 
παραπάνω υποπροϊόντα:  
α) μπορούν να απλωθούν στην επιφάνεια του εδάφους ή να 
ενσωματωθούν στο έδαφος κάθε στιγμή πριν τη φύτευση 
αραβόσιτου, σιτηρών, ελαιοκράμβης και λειμώνων. 
Β) πρέπει να ενσωματωθούν στο έδαφος τουλάχιστον 6 μήνες πριν 
τη φύτευση άλλης καλλιέργειας. Εάν το χωράφι έχει 
προηγουμένως ψεκαστεί με aminopyralid, συμβουλευτείτε τις 
οδηγίες που αφορούν τις επόμενες καλλιέργειες πριν σπείρετε μια 
πλατύφυλλη καλλιέργεια.  
3. Το άχυρο που προέρχεται από καλλιέργεια που έχει ψεκαστεί με 
το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για βιομηχανικούς 
σκοπούς (παραγωγή χαρτιού ή καύση για παραγωγή ενέργειας).  
4. Το άχυρο που προέρχεται από καλλιέργεια που έχει ψεκαστεί με 
το σκεύασμα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή 
βιοκαυσίμων ή για την παραγωγή μανιταριών. 
5. Το άχυρο που προέρχεται από καλλιέργεια που έχει ψεκαστεί με 
το σκεύασμα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προστατευτικό ή 
υλικό κάλυψης πλατύφυλλων καλλιεργειών. 
 
Η κοπριά από ζώα που τρέφονται με ενσίρωμα καλαμποκιού που 
ψεκάζεται με Lancelot 450 WG δεν πρέπει να χρησιμοποιείται 
κατά τη διάρκεια της ίδιας καλλιεργητικής περιόδου για λίπανση 
ή ως υπόστρωμα εδάφους για νεαρά φυτά ούτε πρέπει να 
διασκορπιστεί σε καλλιέργειες πλατύφυλλων. 
Μην χρησιμοποιείτε κοπριά από ζώα που τρέφονται με 
ενσιρωμένο καλαμπόκι εάν ψεκάζονται με Lancelot, για 
παραγωγή μανιταριών. 
 
Να μην εφαρμόζεται όταν οι καλλιέργειες βρίσκονται υπό 
συνθήκες stress λόγω π.χ παγετού, ξηρασίας, κατακράτησης νερού, 
τροφοπενιών, προσβολής από ασθένειες ή έντομα.   
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10  Δηλώσεις 

επικινδυνότητας 
H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. 
H336: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. 
H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 
επιπτώσεις. 

 
 
 
11  Δηλώσεις 

προφύλαξης 
 
 
 

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.   
P261: Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / 
συγκεντρώσεις σταγονιδίων / ατμούς / εκνεφώματα. 
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 
P272: Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το 
χώρο εργασίας. 
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα, μέσα 
ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. 
P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. 
 
“Να φοράτε κατάλληλη ολόσωμη φόρμα εργασίας και προστατευτικά γάντια 
κατά την ανάμιξη/φόρτωση και την εφαρμογή” 
 
“Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό, να φοράτε 
μακρύ παντελόνι, μακρυμάνικη μπλούζα και γάντια”  
 
SP 1: Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του (Μην ξεπλένετε 
τον ψεκαστικό εξοπλισμό κοντά σε επιφανειακά νερά, αποφύγετε τη ρύπανση 
μέσω αγροτικών δρόμων ή αυλακιών). 
 
SPe 3: Για την προστασία των φυτών μη-στόχων να αφήσετε μία αψέκαστη 
ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη ή να χρησιμοποιήσετε 
ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90%. 
 
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ΑΔΑ: ΨΩΚΥ4653ΠΓ-ΒΑΩ



                                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                              

9 
 

12  Πρώτες βοήθειες – 
Αντίδοτο 

Γενικές συμβουλές: Μην δίνετε υγρά και μην προκαλείτε εμετό εάν ο παθών 
είναι αναίσθητος ή έχει σπασμούς. 
 
P302+P352: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό και 
σαπούνι. 
P333+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί 
εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. 
P362+P364: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα 
ξαναχρησιμοποιήσετε. 
 
P304+P340: Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό 
αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. 
P312: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό, αν αισθανθείτε 
αδιαθεσία. 
 
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια πολύ καλά για 15-20 
λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής μετά από 5 λεπτά και συνεχίστε το 
ξέπλυμα για αρκετά λεπτά. Εάν εμφανιστούν συμπτώματα συμβουλευθείτε 
οφθαλμίατρο.  
 
Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων ή γιατρό αν δεν 
αισθάνεστε καλά. Μην προκαλέσετε εμετό. 
 
Για το γιατρό: Υποστηρικτική θεραπεία ανάλογα με τα συμπτώματα του 
ασθενούς.  
 
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777 

 

 
13 Προστασία των καταναλωτών  
Τελευταία επέμβαση πριν τη  
συγκομιδή ή πριν τη διάθεση  
στην αγορά όταν πρόκειται για  
μετασυλλεκτικές χρήσεις: 

Πεδίο εφαρμογής  PHI  
(σε ημέρες) 

 Σιτάρι, Κριθάρι,  60 
 Αραβόσιτος Μη εφαρμόσιμο 

 
ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 8487/81385/08.09.2017 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

 
    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
      
 
               
                    Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 

 
 
 
 

  
 
 
 

ΑΔΑ: ΨΩΚΥ4653ΠΓ-ΒΑΩ


		2020-02-11T15:30:26+0200
	Athens




