
 
 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,  09 - 04 - 2019 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 2545/45317 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ   

 

Ταχ . ∆/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ 
Ταχ. Κώδικας: 17671-Καλλιθέα    
TELEFAX:  210 92 12 090   
Πληροφορίες: Θεοδωρής Π.    
Τηλέφωνο: 210 928 72 25   
E-mail: ptheodoris@minagric.gr     
     
ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) 

LOYANT 25 NEO EC (δ.ο. Florpyrauxifen-benzyl), για περιορισµένη και 
ελεγχόµενη χρήση στην καλλιέργεια του ρυζιού» 

 
  AΠΟΦΑΣΗ  

Ο  
ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΚΑΙ  Ο  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  

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 53 αυτού. 

2. Το Νόµο υπ’ αριθ. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/27-01-2012/τΑ΄) µε θέµα «∆ιάθεση 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 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 όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό 149/2008 της Επιτροπής 
της 29ης Ιανουαρίου 2008.  

4. Την αριθµ. 5171/70387/16.5.2018 (Β΄ 1935) υπουργική απόφαση «Καθορισµός των αναγκαίων 
συµπληρωµατικών µέτρων για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 53 «Επείγουσες 
καταστάσεις φυτοπροστασίας» του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου», όπως τροποποιήθηκε µε την αριθµ. 8616/114066 (Β΄ 
3622). 

5. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 619/46787/08-03-2019 (ΦΕΚ 988/Β’/22-03-2019) Απόφαση µε θέµα " 
Μεταβίβαση του δικαιώµατος υπογραφής «µε εντολή Υπουργού», «µε εντολή Υφυπουργού» ή 
«µε εντολή Υπουργού και Υφυπουργού», κατά περίπτωση, στους: Γενικό Γραµµατέα, Γενικό 
Γραµµατέα Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταµένους Γενικής 
∆ιεύθυνσης, Προϊσταµένους ∆ιεύθυνσης και Προϊσταµένους Τµήµατος του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ". 
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6. Τη µε αριθ. πρωτ. 1392/23382/05-2-2019 αίτηση της ΕΛΑΝΚΟ  ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ως 
εκπροσώπου φορέων και καλλιεργητών ρυζιού από τις Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Σερρών, 
Αιτωλοακαρνανίας,   Καβάλας και Φθιώτιδας και από φυσικά πρόσωπα στην ΠΕ Πιερίας και τα 
συµπληρωµατικά στοιχεία που κατατέθηκαν από την ίδια,  µε τα µε αριθ. πρωτ. 1686/27627/11-
02-2019 και 2545/45317/06-03-2019. 

7. Την καταχώριση της αίτησης, µε κωδικό σκευάσµατος (product id) 1466, στην Ευρωπαϊκή 
Πλατφόρµα Αιτήσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (PPPAMS). 

8. Το από 13-03-2019 ενηµερωτικό σηµείωµα Τµήµατος Προστασίας Φυτών της ∆/νσης 
Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.  

9. Το υπ’ αριθµ. ΕΜΠ 452/08.03.2019 έγγραφο του ΜΦΙ για τον έλεγχο των υπολειµµάτων του 
ζιζανιοκτόνου LOYANT 25 NEO EC (GF-3206). 
 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε  
 
Α. Χορηγούµε άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) 

LOYANT 25 NEO EC (δ.ο. Florpyrauxifen-benzyl) στην καλλιέργεια του ρυζιού, για 
χρήση εντός των περιφερειακών ενοτήτων: Θεσσαλονίκης, Σερρών, Αιτωλοακαρνανίας, 
Καβάλας και Φθιώτιδας, καθώς και τους παραγωγούς µε ΑΦΜ 075024030 και 
044557611από τη Π.Ε. Πιερίας  
µε τα ακόλουθα στοιχεία: 
 

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

 

1.1 Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ) 

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης 

1.1.β Ημερομηνία λήξης 

70327 

15-04-2019 
13-08-2019 

 
1.3 ∆ραστική ουσία 
∆ραστική ουσία 1  
Κοινή ονοµασία της/των δραστικής/ών 
ουσίας/ών κατά ISO 

Florpyrauxifen-benzyl (Rinskor™ active) 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής 
δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

> 920 g/kg 
Toluene 3 g/kg 

Χηµική οµάδα Αrylpicolinates 
Παρασκευαστής Dow AgroSciences USA  

9330 Zionsville Road Indianapolis, IN 46268, 
USA  
 
Εκπρόσωπος στην Ευρώπη 
Ο κάτοχος της έγκρισης 

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των 
επιχειρήσεων: 
1. The Dow Chemical Company, Michigan 
Division 
Midland, Michigan 48640, USA 
Tel: 989-638-8625 
Email:  ASchuitman@Dow.com 
Contact person: Abraham Schuitman 
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2. Albemarle Corporation 
2 Adams Ave., Tyrone Industrial Park, 
Tyrone, Pennsylvania 16686-0216 
Tel: 814-684-7207 
Fax: 814-684-7532 
Email: Randall.Andrews@Albemarle.com  
Contact person: Randall Andrews 
 
 
3. Jiangsu Lianhe Chemical Technology 
Co., Ltd. Weisan Road, Chenjiagang, 
Xiangshui, Jiangsu, China 224631 
Tel: 86-21-60452655*108 
Fax: 86-21-60452672 
Email: Ellen.Mou@Lianhetech.com 
Contact: Ellen Mou 

Τεχνικές προδιαγραφές της  
δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής 
ουσίας όπως αυτές κατατέθηκαν µε το µε 
αριθ. πρωτ. 13258/177371/20.12.18 έγγραφο 
της ενδιαφερόµενης εταιρείας. Είναι 
εµπιστευτική πληροφορία και παραµένουν 
στα αρχεία της ΣΕΑ 

 
 
1.4  Πληροφορίες για το σκεύασµα  
 

  

α) Κάτοχος της άδειας: DOW AGROSCIENCES EXPORT SAS 
6 rue Jean-Pierre Timbaud, Building Le Campus, 
78180 Montigny le Bretonneux, Παρίσι, Γαλλία 
VAT: FR15378322796 
Email: ftsali@dow.com  

 

β) Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 
Λ. Μεσογείων 335- Χαλάνδρι 
Τ.Κ.152 31 
Τηλ.: 2130065070 
Fax: 2106749514 
E-mail: kdimizas@elanco.gr  

 

   

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

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 
Λ. Μεσογείων 335- Χαλάνδρι 
Τ.Κ.152 31 
Τηλ.: 2130065070 
Fax: 2106749514 
E-mail: kdimizas@elanco.gr 

 

   

δ) Παρασκευαστής σκευάσµατος: Dow AgroSciences USA  
9330 Zionsville Road Indianapolis, IN 46268, USA  
 
Εκπρόσωπος στην Ευρώπη 
Ο κάτοχος της έγκρισης 
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ε) Εργοστάσιο παρασκευής του 
σκευάσµατος 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των 
επιχειρήσεων: 
1. The Dow Chemical Company, Michigan Division 
Midland, Michigan 48640, USA, Tel: 989-638-8625 
Email:  ASchuitman@Dow.com 
2. Dow AgroSciences S.A.S, 8, route de 
Herrlisheim/B.P. 20, Drusenheim, 67410, France 
3. Dow AgroSciences (JiangSu) Co., Ltd. 
3 Nanjing Road, zhangjiagang city, 
Yangtze River International Chemical Industry Park 
Jiangsu 215633, P.R.C, Tel:  86-512-58324032 
Fax:  86-512-58321125, Email: kzhou1@dow.com 
4. HELENA INDUSTRIES 
3525 Vandalia Rd., Des Moines, IA 50317, USA 
Tel: 515-262-8299 ext. 213.,  
Email: HugenT@HelenaIndustries.com 
5. VAN DIEST SUPPLY COMPANY 
1434 220th Street, Webster City, IA  50595-0610 
Tel: 515-832-8648, 515-832-8649 
Email: lee.trask@vdsc.com, clark.vold@vdsc.com 
6. OMNIUM 
1417 SW Lower Lake Road, St Joseph, MO  64504, 
USA, Tel: 816-901-0848 
Email: plmcfarland@landolakes.com 
7. Diachem spa;  
Via Mozzanica, 9/11, 24043 Caravaggio BG, Italy 
Tel: +39 0363 355611 
Email: francesca.dubini@diachemagro.com 
8. TORRE SRL UNIPERSONALE;  
via Pian D'Asso - 53024 Torrenieri (SI),  Italy 
Tel: 00390577834129 
Email: alessandrodepasquale@solfotecnica.com 
9. Solfotecnica; STI Cotognola;  
Via Evangelista Torricelli, 2, 48010 Cotignola RA, 
Italia, Tel: 0039 0545 992455 
Email: alessandrodepasquale@solfotecnica.com 
10. Dow AgroSciences Italia Srl.;  
Strada Statale 11, Km 190,2, 24050, Mozzanica, 
Bérgamo, Itália 
11. SCHIRM GmbH 
Mecklenburger Str. 229  -  Luebeck, Schleswig-
Holstein 
Germany 23568 
Tel: +46(0)4516196545 
Contact person: Plant Production Leader 
12. DU PONT de Nemours France SAS 
82 Rue de Wittelsheim-B.P.9,, F-68701 Cernay Cedex 
France, Tel: +33 3 89 38 38 38 
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στ) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του 
σκευάσµατος 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των 
επιχειρήσεων: 
1. Κ& Ν ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ, ΒΙ.ΠΕ.Θ   Σίνδος 
 
2. ORANGE LOGISTICS ΕΠΕ .  
Παροχή Υπηρεσιών Logistics, 80 Χλµ.Ε.Ο. 
Αθηνών-Λαµίας, 32200 Ύπατο Θηβών 
 
3. AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ  
BI.ΠΕ.Θ Σίνδος, Τ.Θ. 1089  
Τ.Κ. 570 22, Θεσσαλονίκη  
Τηλ: +30 2311 998.600  
Φαξ: +30 2311 998.601  

 

 
ζ) Εγγυηµένη σύνθεση του 
σκευάσµατος: 

∆ραστική ουσία: Florpyrauxifen-benzyl: 2,5% β/ο 
 (Rinskor™ active)  
Βοηθητικές ουσίες                                 : 97.1 % β/β   
 
Η πλήρης εγγυηµένη σύνθεση του σκευάσµατος 
όπως αυτή κατατέθηκε µε το µε αριθ. πρωτ. 
13258/177371/20.12.18 έγγραφο της 
ενδιαφερόµενης εταιρείας. Είναι εµπιστευτική 
πληροφορία και παραµένει στα αρχεία της ΣΕΑ 

 

 
2 Συσκευασία(ες) 
Α/Α Είδος Μέγεθος σε λίτρα  Υλικό 
1. Φιάλη 0.25-20 COEX HDPE/PA 
2. F-HDPE 
3. PET 
 

ΑΔΑ: 691Γ4653ΠΓ-4Υ4



 
 

 
3  Οδηγίες 

χρήσης: 
 

Προορίζεται µόνο για επαγγελµατίες χρήστες. 
 Τρόπος εφαρµογής:  Το LOYANT 25 NEO EC µπορεί να εφαρµοστεί 

προσπαρτικά και µεταφυτρωτικά στα ζιζάνια και στη καλλιέργεια του 
ρυζιού µε τις συνήθεις γεωργικές πρακτικές.  
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινείστε καλά τη 
συσκευασία πριν το άνοιγµά της. Γεµίστε το βυτίο µε νερό µέχρι τη 
µέση και προσθέστε την απαιτούµενη ποσότητα σκευάσµατος. 
Συµπληρώστε το νερό στο βυτίο αναδεύοντας συνεχώς. Ξεπλύνετε τη  
φιάλη 3 φορές και ρίξτε τα νερά στο βυτίο. Ψεκάστε το διάλυµα 
αµέσως µετά την προετοιµασία του. 
Καθαρισµός ψεκαστικών µηχανηµάτων: Αµέσως µετά την εφαρµογή 
αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Γεµίστε τη δεξαµενή µε καθαρό 
νερό τουλάχιστον στο 10% του συνολικού της όγκου. Αναδεύστε το 
νερό ώστε να διαβραχεί όλο το εσωτερικό της δεξαµενής και στη 
συνέχεια αδειάστε τη δεξαµενή χρησιµοποιώντας τον  ψεκαστικό 
εξοπλισµό. Γεµίστε τη δεξαµενή έως τη µέση µε καθαρό νερό και 
προσθέστε απορρυπαντικό. Αναδεύστε για τουλάχιστον 10-20 λεπτά 
και αδειάστε ξανά τη δεξαµενή χρησιµοποιώντας τον ψεκαστικό 
εξοπλισµό. Αφαιρέστε και καθαρίστε ξεχωριστά όλα τα µέρη του 
ψεκαστικού εξοπλισµού. Γεµίστε τη δεξαµενή µε καθαρό νερό 
τουλάχιστον στο 10% του συνολικού όγκου της δεξαµενής. 
Αναδεύστε για τουλάχιστον 10 λεπτά ώστε να διαβραχεί όλο το 
εσωτερικό της δεξαµενής και στη συνέχεια αδειάστε τη δεξαµενή 
χρησιµοποιώντας τον  ψεκαστικό εξοπλισµό. Καθαρίστε σχολαστικά 
τις εξωτερικές επιφάνειες του ψεκαστικού εξοπλισµού.  
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος και της συσκευασίας: Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση ή 
γίνεται τριπλό ξέπλυµα (τα νερά του ξεπλύµατος τα ρίχνουµε στο 
ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν 
προηγουµένως µε τρύπηµα , για τη διασφάλιση της µη περαιτέρω 
χρήσης, εναποτίθενται σε σηµεία συλλογής για ανακύκλωση ή 
ανάκτηση ενέργειας.  
Συνδυαστικότητα: ---  
Προφυλάξεις για τους χειριστές: ----- 

  
4  Κατηγορία και 

τρόπος δράσης: 
Το LOYANT 25 NEO EC είναι διασυστηµατικό προσπαρτικό και 
µεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο, για την καταπολέµηση αγρωστωδών, 
κυπεροειδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στην καλλιέργεια του ρυζιού. 
Η δραστική ουσία του LOYANT 25 NEO EC, RinskorTM active, 
ανήκει στις συνθετικές Αυξίνες και κατατάσσεται στην οµάδα των 
Arylpicolinates  (HRAC group Ο). 
Το  RinskorTM active, ως συνθετική αυξίνη, µιµείται την αυξητική 
ορµόνη των ζιζανιών, προκαλεί υπερβολική διέγερση και αυξηµένο 
µεταβολισµό, µε αποτέλεσµα τη διατάραξη της φυσιολογικής 
ανάπτυξης των ζιζανίων.  
Η διαφοροποίησή του σε σχέση µε τις άλλες συνθετικές αυξίνες είναι 
ότι «προσδένεται»  κυρίως στον υποδοχέα AFB5.   
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5 5.1 Φάσµα δράσης 5     

Πεδίο 
Εφαρµογής 

Στόχος ∆όσεις 
σκευάσµατος 

Όγκος 
ψεκαστικού 
υγρού 
(L/στρ) 

Τρόπος και 
χρόνος 
εφαρµογής  

Μέγιστος 
αριθµός 
εφαρµογών 
ανά 
καλλιεργητική 
περίοδο / 
Μεσοδιάστηµα 
εφαρµογών 

Κ.εκ. σκ./ 
στρέµµα 

Ρύζι 
(ORYSA) 

Πλατύφυλλα 
ζιζάνια 
Άλισµα 
Alisma plantago-
aquatica 
(ALSPA), 
 
Αµάνια 
Ammannia 
coccinea 
(AMMCO), 
 
Είδη του γένους 
Bidens spp. 
(BIDSS), 
 
Βούτοµο 
Butomus 
umbellatus 
(BUTUM), 
 
 
Ετερανθέρα 
Heteranthera 
reniformis 
(HETRE) 
Heteranthera 
limosa (HETLI), 
 
Λιντέρνια 
Lindernia dubia 
(LIDDU), 
 
Μουρντάνια 
Murdannia keisak 
(ANEKE) 
 
Κυπειρίδες 
Schoenoplectus 
mucronatus 
(SCPMU) 
Cyperus difformis 
(CYPDI) 
 

120 15-40 Από το 
στάδιο των 2 
φύλλων έως 
την 
διόγκωση 
του κολεού 
του φύλλου 
σηµαίας 
BBCH 12-
45 
 
 

2 / 9 
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6  Ειδικές συνθήκες 

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

∆ιαχείρηση για τη µείωση πιθανότητας  ανάπτυξης 
ανθεκτικότητας 
Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, το LOYANT 25 
NEO EC συστήνεται να εναλλάσσεται µε ζιζανιοκτόνα 
διαφορετικού τρόπου δράσης σε προγράµµατα 
ολοκληρωµένης αντιµετώπισης των ζιζανίων (όχι διαδοχικές 
εφαρµογές). 
Μην εφαρµόζετε το σκεύασµα ηµέρες µε ανέµους, ώστε να 
αποφευχθεί η µεταφορά του ψεκαστικού νέφους σε γειτονικές 
καλλιέργειες. 

 
 
 
 
 

 

Μουχρίτσες 
Echinochloa crus-
galli (ECHCG), 
Echinochloa spp. 
(ECHSS). 
 
Μουχρίτσες 
Echinochloa crus-
galli (ECHCG), 
Echinochloa spp. 
(ECHSS) 
 
Πλατύφυλλα 
ζιζάνια 
 
Ετερανθέρα 
Heteranthera 
reniformis 
(HETRE) 
 

120 15-40 Εφαρµογή 
προσπαρτικά 
της 
καλιέργειας 
στα ζιζάνια 
που έχουν 
φυτρώσει 

2 / 9 
 
 

Παρατηρήσεις 
• Σε προγράµµατα ζιζανιοκτονίας, το LOYANT 25 NEO EC µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί δύο φορές ανά καλλιεργητική περίοδο είτε ως µια εφαρµογή προσπαρτικά 
και µία µεταφυτρωτικά είτε ως δύο εφαρµογές µεταφυτρωτικά. Στο πρόγραµµα µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί  το LOYANT 25 NEO EC ή άλλα προϊόντα που περιέχουν florpyrauxifen-
benzyl, µε ελάχιστο µεσοδιάστηµα εφαρµογών 9 ηµέρες. 

• Μετά την πρώτη εφαρµογή το νερό πρέπει να διατηρηθεί τουλάχιστον για 7 µέρες 
µέσα στο τηγάνι. 

• Λόγω της παραλλακτικότητας των ειδών και βιοτύπων Μουχρίτσας, συστήνονται 2 
εφαρµογές ανά έτος για την αντιµετώπιση τους.  

• Το σκεύασµα να εφαρµόζεται όταν τα ζιζάνια είναι µικρά και σε στάδιο ανάπτυξής 
τους.  

• Σε περίπτωση βροχής, η αποτελεσµατικότητα του σκεύασµατος δεν επηρεάζεται 
αν περάσει 1 ώρα από την εφαρµογή. 
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7. Χρονικό διάστηµα ασφαλείας 

µεταξύ εφαρµογής και: 
 

 - σποράς ή φύτευσης των 
καλλιεργειών που ακολουθούν 
 

** ∆εν απαιτείται εφόσον το προϊόν εφαρµόζεται µε 
την ορθή γεωργική πρακτική.  
 
** Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας να 
τηρηθεί χρονικό περιθώριο ασφαλείας 1 µηνός µέχρι 
την σπορά ή φύτευση της επόµενης καλλιέργειας.   

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

 
Μην εισέρχεστε στην καλλιέργεια πριν στεγνώσει το 
ψεκαστικό υργό. 

 
 
 
 
 
 
8  Στοιχεία 

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

Το Loyant 25 Neo EC δεν είναι φυτοτοξικό για την καλλιέργεια του 
ρυζιού όταν εφαρµόζεται σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσεις που 
αναγράφονται στην ετικέτα.  
Όταν η καλλιέργεια βρίσκεται υπό συνθήκες πίεσης  (καιρικές 
συνθήκες, εντοµολογικές ή άλλες προσβολές κλπ), µπορεί να 
παρατηρηθούν χλωρωτικά φαινόµενα ή συστροφή των φύλλων σε 
διάστηµα από 1 έως 4 εβδοµάδες από την εφαρµογή, τα οποία είναι 
προσωρινά, και δεν  επηρεάζουν την τελική απόδοση. 
 
** Αν και το σκεύασµα δεν είναι πτητικό συστήνεται να τηρούνται 
οι παρακάτω αποστάσεις από άλλες καλλιέργειες: 

• 1 µέτρο από καλλιέργεια µηλιάς 
• 3 µέτρα από αραβόσιτο και ροδάκινια.  
• 5 µέτρα από µηδική, ηλίανθο και βαµβάκι  
• 15 µέτρα από σόγια και πεπόνι   
•  > 15µέτρα για τοµάτα, αµπέλι. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
9  Εικονογράµµατα/ 

Λέξεις  
Κινδύνου:    

GHS09  

ΠΡΟΣΟΧΗ 

 
10  ∆ηλώσεις 

επικινδυνότητας 
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε 
µακροχρόνιες επιπτώσεις. 
EUH 208 Περιέχει Florpyrauxifen Benzyl. Μπορεί να προκαλέσει 
αλλεργική αντίδραση. 
EUH401 Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και 
το περιβάλλον ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 
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11  ∆ηλώσεις  
Προφύλαξης 

P102   Μακριά από παιδιά  
P405   Φυλάσσεται κλειδωµένο 
P270   Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιµοποιείτε αυτό 
το προϊόν. 
P391    Μαζέψτε τη χυµένη ποσότητα 
P501 ∆ιάθεση του περιεχοµένου/περιέκτη ακολουθώντας τους 
ισχύοντες κανονισµούς. 
SP1 Μη ρυπαίνετε το νερό µε το προϊόν ή τη συσκευασία 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).  
Για την προστασία των υδρόβιων οργανισµών να αφήσετε µία 
αψέκαστη ζώνη: 

• 5 µέτρων, µε χρήση ακροφυσίων µείωσης αεροµεταφοράς 
του ψεκαστικού νέφους (90%),  από τα επιφανειακά ύδατα 

• 10 µέτρων, µε χρήση ακροφυσίων µείωσης αεροµεταφοράς 
του ψεκαστικού νέφους (75%),  από τα επιφανειακά ύδατα 

•  20 µέτρων, µε χρήση ακροφυσίων µείωσης αεροµεταφοράς 
του ψεκαστικού νέφους (50%),  από τα επιφανειακά ύδατα 

Για την προστασία των φυτών µη-στόχων να αφήσετε µία 
αψέκαστη ζώνη: 

• 5 µέτρων, µε χρήση ακροφυσίων µείωσης αεροµεταφοράς 
του ψεκαστικού νέφους (75%) από µη γεωργική γη 

• 10 µέτρων, µε χρήση ακροφυσίων µείωσης αεροµεταφοράς 
του ψεκαστικού νέφους (50%) µη γεωργική γη 

 
12  Πρώτες βοήθειες 

- Αντίδοτο 
Γενικές πληροφορίες: Μη δίνετε υγρά και µην προκαλείτε εµετό, 
εάν ο παθών έχει σπασµούς ή είναι αναίσθητος. 
Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια: Ξεπλύνετε αµέσως µε άφθονο 
νερό. Ζητείστε ιατρική συµβουλή. 
Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα: Πλύνετε αµέσως καλά µε 
άφθονο νερό και σαπούνι. Βγάλτε τα ρούχα στα οποία έπεσε 
σκεύασµα ή ψεκαστικό υγρό και πλύνετε τα πριν τα ξαναφορέσετε. 
Σε περίπτωση εισπνοής:  Μετακινήστε τον παθόντα σε καθαρό 
αέρα. Συµβουλευτείτε γιατρό. 
Αντίδοτο: Συµπτωµατική θεραπεία. 
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777    
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13 Προστασία των καταναλωτών  

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

Φυτικά προϊόντα Ηµέρες 

 

 Ρύζι 60  
 
14  Συνθήκες 

αποθήκευσης, 
χρονική 
σταθερότητα του 
σκευάσµατος. 

Να φυλάσσεται σφραγισµένο στην αρχική του συσκευασία, σε 
χώρο ξηρό, δροσερό, χωρίς την επίδραση του άµεσου ηλιακού 
φωτός και ακραίων θερµοκρασιών. Σε αυτές τις συνθήκες 
παραµένει σταθερό για τρία  (3) χρόνια από την ηµεροµηνία 
παρασκευής του. 

 
 
 
 
 
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. 
 

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 

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. 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.  

6. Στο έντυπο ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης, θα πρέπει να 

ταυτοποιείται ο ορυζώνας στον οποίο θα γίνει η εφαρμογή, π.χ. με 

γεωγραφικές συντεταγμένες. 

7. Οι αιτούντες την κατά την παρέκκλιση του άρθρου 53 του καν. 

1107/2009 άδεια διάθεσης στην αγοράς είναι υπεύθυνοι για την 

ορθή εφαρμογή της, ενώ οι ίδιοι και/ή ο υπεύθυνος για τη διάθεση 

στην αγορά, υποχρεούνται να ενημερώνουν την οικεία Περιφερειακή 

Ενότητα και την υπηρεσία μας εάν περιέλθει σε γνώση τους 

οποιαδήποτε δυσμενή επίπτωση από χρήση σύμφωνα με το σημείο 2 

παραπάνω. Επισημαίνεται ότι τυχόν απόκρυψη κάθε σχετικής 
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πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά. 

8. Σε εφαρμογή του άρθρου 67 του καν. 1107/2009, οι αιτούντες και ο 

κάτοχος της άδειας διάθεσης στην αγορά, οφείλουν να 

συγκεντρώσουν και να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας το αργότερο 

έως 13.11.2019 ξεχωριστές ή από κοινού εκθέσεις με πληροφορίες: 

8.1. Για τη συνολική ποσότητα σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε 

σε εφαρμογή της παρούσας 

8.2. Για τη συνολική έκταση σε στρέμματα στην οποία 

χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα σε εφαρμογή της παρούσας 

8.3. Παρακολούθησης των πληθυσμών για τους εχθρούς στόχους του 

σημείου 2 παραπάνω 

8.4. Καταγραφής καλλιεργητικών πρακτικών και λοιπών 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων που εφαρμόστηκαν στις 

εκτάσεις που χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα. 

8.5. Αιτιολόγηση της αναγκαιότητας χρήσης του σκευάσματος σε 

ορυζώνες ενταγμένους σε δράσεις του ΠΑΑ 2014-2020 με 

στόχους μείωσης της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων, 

όπως είναι η Γεωργοπεριβαλλοντική –κλιματική δράση 10.1.7 

«Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες» του 

μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά – κλιματικά μέτρα». 

9. Κάθε επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων κάτοχος του 

σκευάσματος, υποχρεούται να παραδώσει στον προμηθευτή μέσα σε 

χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήξη της κατά 

παρέκκλιση άδειας, κάθε ποσότητα του σκευάσματος που δεν 

χρησιμοποίησε.  

10. Για τα τυχόν αποθέματα του σκευάσματος στα καταστήματα 

χονδρικής και λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων μετά το 

πέρας της επιτρεπόμενης περιόδου χρήσης, ισχύουν τα 

αναφερόμενα στο ΠΔ 159/2013 και ειδικότερα το άρθρο 10 σημείο η. 

11. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός 

τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
 
 
 

     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
      

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ   

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆/ΝΣΗΣ ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗΣ 
 Ν. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ 
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