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AΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του Π.∆. 115 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά
και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συµµόρφωση προς την οδηγία
91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου», όπως έχει συµπληρωθεί και ειδικότερα το άρθρο 4
παρ. (1).
2. Τη µε αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) Απόφαση του Υπ. Γεωργίας όσον
αφορά «τον καθορισµό και την τυποποίηση της σήµανσης και των προφυλάξεων των
γεωργικών φαρµάκων», όπως ισχύει σήµερα και τη µε αριθ. 265/3-9-2002 (ΦΕΚ
1214/Β/19-9-2002) Απόφαση του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών περί
«Ταξινόµησης, συσκευασίας και επισήµανσης των επικίνδυνων παρασκευασµάτων σε
εναρµόνιση προς την Οδηγία 1999/45 (ΕΕ L 200 της 30.7.1999) του Ευ. Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, όπως ισχύει σήµερα.
3. Την Απόφαση του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών και του Υπ. Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων µε αριθ. 119119/19-7-2004 (ΦΕΚ 1177/Β/2-8-2004) για την
«Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων του Π.∆. 115/1997, Έγκριση, διάθεση
στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Α΄ 104), σε συµµόρφωση
προς την Οδηγία 2003/82/ΕΚ της Επιτροπής».
4. 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 το
SANCO doc.357 /rev.3/ 2008
5. Τη µε αριθ. 104115/11-6-2004 (ΦΕΚ 912/Β/18-6-2004Κοινή Απόφαση των Υπ.
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε την οποία
καταχωρήθηκε στο Παρ/µα Ι του Π∆ 115/1997 η δραστική ουσία zoxamide
6. Τη µε αριθ. 116180/21-2-2006 (ΦΕΚ 303/Β/14-3-2006) Κοινή Απόφαση των Υπ.
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε την οποία
καταχωρήθηκε στο Παρ/µα Ι του Π∆ 115/1997 η δραστική ουσία mancozeb.
7. Τη γνωµοδότηση του Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ για το 4ο θέµα της 3ης/5-7-2010 Συνεδρίασής του.
8. Τις διατάξεις του Π.∆. 187/7.10.2009 (ΦΕΚ 214/Α΄/7-10-09) «∆ιορισµός Υπουργών
και Υφυπουργών».
9. Τη µε αριθµό 316049/24.11.2009 (ΦΕΚ 2401/B΄/1.12.2009) απόφαση του
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για «ανάθεση
αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μιχαήλ Καρχιµάκη»
10. Tις από 01/12/2004 και 14/11/2005 αιτήσεις της εταιρείας
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α

1

Χορηγούµε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύµφωνα µε το Π∆ 115/97,
άρθρο 4 παρ.(1), στο φυτοπροστατευτικό προϊόν ELECTIS 750 WG της εταιρείας
Gowan Comercio Internacional e Servicos Limitada Πορτογαλίας µε υπεύθυνο
επικοινωνίας στη χώρα µας την εταιρεία. ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ., µε τα
ακόλουθα στοιχεία :
Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθµός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)
1.1.α Ηµεροµηνία χορήγησης
1.1.β Ηµεροµηνία λήξης

60.284
29-7-2010
30-6-2016

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν
1.2.α Εµπορικό όνοµα
ELECTIS 750 WG
1.2.β Μορφή:
Εναιωρηµατοποιήσιµοι κόκοι (WG)
1.3 ∆ραστική ουσία (ες)
α) Κοινή ονοµασία των δραστικών
ουσιών κατά ISO

zoxamide
οµάδα: βενζαµίδια
mancozeb
οµάδα: διθειοκαρβαµιδικά

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά  zoxamide 95 % (β/β) min
καθαρής δραστικής ουσίας σε  mancozeb 80% (β/β) min
καθαρή δραστική ουσία:
γ) Παρασκευαστής
της δ.ο.:

δ) Εργοστάσια
παρασκευής
των δ.ο.

1. Zoxamide : Gowan Comercio Internacional e Servicos
Limitada, Avendida do Infante 50-9004-521 Funchal- MadeiraPortugal
2. Mancozeb : Dow AgroSciences, Ηνωµένο Βασίλειο

Η δ.ο. zoxamide παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις
επιχείρησης:
DALIAN CHEMPHY CHEMICAL CO. LTD, Κίνα

της

Η δ.ο. mancozeb παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των
επιχειρήσεων:
1) Dow AgroSciences SAS, Γαλλία
2) Dow AgroSciences de Colombia SA, Κολοµβία
3) Dow AgroSciences, Βραζιλία
4) DAS Agricultural Investment Holding Co, Ltd, Κίνα
1. .
(οι διευθύνσεις των εργοστασίων είναι εµπιστευτική πληροφορία
και ευρίσκεται στο παράρτηµα Ι της παρούσας)

3

ε) Τεχνικές προδιαγραφές
των
δραστικών
ουσιών:

Οι τεχνικές προδιαγραφές των δραστικών Ουσιών
περιγράφονται στο Doc J της αίτησης µε ηµεροµηνία 11-22009. αίτηση της εταιρείας (Αρ. Πρ. ΥΑΑκΤ 125977) και
παραµένουν στα αρχεία της Αρµόδιας Αρχής.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασµα
α) Κάτοχος της
έγκρισης:

Gowan Comercio Internacional e Servicos Limitada,
Avendida do Infante 50-9004-521 Funchal- Madeira-Portugal
Email : JSelmeczi@GOWANCO.com
Mr. Dr. Jozsef Selmeczi
Υπεύθυνος επικοινωνίας :
Γεώργιος Βασιλείου
∆/ντης Τεχνικού Τµήµατος
ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
Λ. Μεσογείων 335
ΤΚ 15231 Χαλάνδρι
Τηλ 210 6726381
Fax 210 6749514-5
e-mail : gvassiliou@elanco.gr

β) Υπεύθυνος για την Ο κάτοχος της έγκρισης
τελική συσκευασία και
σήµανση (εφόσον είναι
διαφορετικός από τον
κάτοχο της έγκρισης)
γ) Παρασκευαστής
σκευάσµατος:

Gowan Comercio Internacional e Servicos Limitada,
Avendida do Infante 50-9004-521 Funchal- MadeiraPortugal

δ) Εργοστάσιο
παρασκευής του
σκευάσµατος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
1.
Bayer CropScience, France
2.
Taminco N.V., Taminco Belgium.
(οι διευθύνσεις των εργοστασίων είναι εµπιστευτική
πληροφορία και ευρίσκεται στο παράρτηµα Ι της παρούσας)

ε) Εργοστάσιο(α)
συσκευασίας του
σκευάσµατος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
1. Bayer CropScience, France
2. Taminco N.V., Belgium.
3. K&N EYTHIMIADIS, ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης - Σίνδος
4. ALAPIS CropScience A.E., Ύπατο Θηβών
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στ) Εγγυηµένη σύνθεση του
σκευάσµατος:

Zoxamide: 8,3 % (β/β)
Mancozeb: 66,7 % (β/β)
Βοηθητικές ουσίες 16.4% β/β
Η πλήρης εγγυηµένη σύνθεση του σκευάσµατος
προσδιορίζεται στην από 11-2-2009. αίτηση της
εταιρείας (Αρ. Πρ. ΥΑΑκΤ 125977) και παραµένει
στα αρχεία της Αρµόδιας Αρχής στο part C της
έκθεσης αξιολόγησης (registration report).

2
Συσκευασία(ες)
2.2 Συσκευασία(ες):
Α/Α
1

Είδος
Μέγεθος (γραµµάρια)
Σάκκοι & 100-250-300-350-500-750-900Σακκουλες
1000-1500-1800-2000-2700-30005000-10000

2

Σάκκοι & 100-250-300-350-500-750-900Σακκουλες
1000-1500-1800-2000-2700-30005000-10000

3

Σάκκοι & 100-250-300-350-500-750-900Σακκουλες
1000-1500-1800-2000-2700-30005000-10000

4

Σάκκοι & 100-250-300-350-500-750-900Σακκουλες
1000-1500-1800-2000-2700-30005000-10000

5

Υλικό
Σάκοι πολύφυλλοι,
PE/EVOH/PE επένδυση
µέσα σε χαρτί/
χαρτί/PE/χαρτί.
.
Σάκοι πολύφυλλοι,
microperforated
PE
επένδυση µέσα σε χαρτί/
χαρτί/ LDPE/ χαρτί
Σάκοι πολύφυλλοι,
PE/EVOH/PE επένδυση
µέσα
σε χαρτί/ χαρτί/ PE/ χαρτί
) Σάκοι πολύφυλλοι,
PE/EVOH/PE επένδυση
µέσα σε χαρτί.

3

Οδηγίες
χρήσης:

Προορίζεται µόνο για επαγγελµατίες χρήστες
Τρόπος εφαρµογής: Εφαρµογές µε ψεκασµούς φυλλώµατος.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεµίστε το δοχείο του ψεκαστικού
µέχρι τη µέση µε νερό. Προσθέστε την απαιτούµενη ποσότητα σκευάσµατος
αναδεύοντας. Συµπληρώστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.
Καθαρισµός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το δοχείο του ψεκαστικού.
Ξεπλύνετε τα µηχανήµατα εξωτερικά µε νερό. Ξεπλύνετε το εσωτερικό του
δοχείου του ψεκαστικού µε καθαρό νερό συµπεριλαµβανοµένων των
σωληνώσεων χρησιµοποιώντας για το σκοπό αυτό το ένα τρίτο του όγκου
του ψεκαστικού δοχείου. Γεµίστε το ψεκαστικό δοχείο µε καθαρό νερό κατά
το ήµισυ αναδεύστε και αδειάστε τελείως. Επαναλάβετε την διαδικασία.
Γεµίστε το δοχείο του ψεκαστικού κατά το ήµισυ µε νερό, προσθέστε
καθαριστικό µε βάση την αµµωνία (συγκέντρωση 0,03 %) αναδεύστε για 2
λεπτά και γεµίστε το ψεκαστικό µε καθαρό νερό. Αφήστε το για 15 λεπτά
χωρίς ανάδευση και κατόπιν αδειάστε το δοχείο µε πίεση µέσα από
σωληνώσεις και βραχίονες. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό δοχείο. Φίλτρα
και µπεκ αφαιρούνται και καθαρίζονται ξεχωριστά µε καθαρό νερό.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος
και της συσκευασίας: Καύση σε εγκεκριµένες για το σκοπό αυτό
εγκαταστάσεις, βάση της κείµενης νοµοθεσίας.
Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση µε κατάλληλο µηχανισµό
ή γίνεται τριπλό ξέπλυµα (τα νερά του ξεπλύµατος ρίχνονται στο ψεκαστικό
δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουµένως µε σκίσιµο για
τη διασφάλιση της µη περαιτέρω χρήσης εναποτίθενται σε σηµεία συλλογής
για ανάκτηση ενέργειας.
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5

Κατηγορία
και τρόπος
δράσης:

Το ELECTIS 750WG είναι µυκητοκτόνο επαφής µε προστατευτική
δράση. Η δ.ο. zoxamide δρα εξειδικευµένα εναντίον των
οωµυκήτων εµποδίζοντας την κυτταρική διαίρεση. Το Mancozeb
δρα εµποδίζοντας τον κυτταρικό µεταβολισµό των µυκήτων σε
πολλαπλά σηµεία

5.1 Φάσµα δράσης
∆όσεις σκευάσµατος

Πεδίο
Εφαρµ
ογής

Πατάτα
Τοµάτα
(υπαίθρο
υ)

Στόχος

γρ/
στρέµ
µα
(max)

γρ/
100
λίτρ
α
ψεκ.
Υγρ
ού

Phytophth
ora
infestans

180

Αµπέλι
Plasmopa
ra viticola
180

180

Όγκος
ψεκ.
υγρού
λιτρα /
στρέµµ
α

Τρόπος και χρόνος
εφαρµογής

Προληπτικές εφαρµογές από
το στάδιο που τα φυτά έχουν
ύψος 15-20 εκ.. Τα
µεσοδιαστήµατα των
εφαρµογών δεν πρέπει να
ξεπερνούν τις 10 ηµέρες
αλλά θα πρέπει να
περιοριστούν στις 7 ηµέρες
20 -100
όταν η πίεση της ασθένειας
είναι υψηλή. Αφήστε το
φύλλωµα να στεγνώσει πριν
τη εφαρµογή του
σκευάσµατος µετά από
βροχή ή πότισµα. Μην
εφαρµόζετε εάν αναµένεται
βροχή στις επόµενες 4 ώρες.
Εφαρµογές µε ελάχιστο
µεσοδιάστηµα 10 ηµερών.
Αφήστε το φύλλωµα να
στεγνώσει πριν τη εφαρµογή
50-100
του σκευάσµατος µετά από
βροχή ή πότισµα. Μην
εφαρµόζετε εάν αναµένεται
βροχή στις επόµενες 4 ώρες.

Μέγιστο
ς
αριθµός
εφαρµογ
ών ανά
καλλιεργ
ητική
περίοδο

3

4

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
 Προληπτικές εφαρµογές στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ασθενειών και εφόσον
οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξή τους.
 Να ακολουθούνται, στις περιοχές όπου εφαρµόζονται, οι συστάσεις των
Γεωργικών Προειδοποιήσεων.
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Ειδικές συνθήκες
γεωργικές,
φυτοϋγείας ή
περιβαντολλογικές
υπό τις οποίες το
σκεύασµα µπορεί
να χρησιµοποιηθεί
ή να αποκλειστεί

7.

Χρονικό διάστηµα ασφαλείας
µεταξύ εφαρµογής και:
- σποράς ή φύτευσης της
προστατευόµενης καλλιέργειας
-- σποράς ή φύτευσης των
καλλιεργειών που ακολουθούν -της
πρόσβασης
του
ανθρώπου
ή των ζώων στην καλλιέργεια
στην οποία έχει εφαρµοστεί το
σκεύασµα

8

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

9

Σήµανση
Χn – Επιβλαβές
σκευάσµατος: N - Επικίνδυνο για το περιβάλλον

10

Φράσεις R

∆ιαχείριση ανθεκτικότητας: Για την αποφυγή ανάπτυξης
φαινοµένων ανθεκτικότητας χρησιµοποιείστε το προϊόν
σύµφωνα µε πρόγραµµα επεµβάσεων συµφωνά µε το οποίο
το ELECTIS θα εναλλάσσεται µε µυκητοκτόνα
διαφορετικού τρόπου δράσης κατά τη διάρκεια της
καλλιεργητικής περιόδου.
 Tο προϊόν είναι συµβατό για χρήση σε προγράµµατα IPM.
 ∆εν επιτρέπεται η συγκοµιδή και κατανάλωση
αµπελόφυλλων στα οποία έχει γίνει χρήση µε το
φυτοπροστατευτικό προϊόν.

R37 Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστηµα.
R42: Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπέεται.
R43: Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή µε το
δέρµα.
R50/53: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς. Μπορεί
να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο
περιβάλλον.
R63: Πιθανός κίνδυνος δυσµενών επιδράσεων στο έµβρυο κατά
τη διάρκεια της κύησης.
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Φράσεις S

S1/2: Φυλάξτε το κλειδωµένο µακριά από παιδιά.
S13: Φυλάξτε το µακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές.
S22: Μην αναπνέεται τη σκόνη
S36/37: Να φοράτε κατάλληλα γάντια.
S60: Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή
τους επικίνδυνα απόβλητα.
S61: Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον.
SP1: Μη ρυπαίνετε τα νερά µε το προϊόν η τη συσκευασία του.
Μην καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισµό κοντά σε επιφανειακά
νερά. Αποφύγετε τη µόλυνση του αγροτικού περίβολου και
των δρόµων.
SPe3: Για την προστασία των υδρόβιων οργανισµών, να αφήνεται
αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 µέτρων από τα επιφανειακά
ύδατα.
«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το
περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης».
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Πρώτες
βοήθειες
Αντίδοτο

Μην χορηγείτε υγρά και µην προκαλείτε εµετό εάν ο πάσχον δεν
διατηρεί τις αισθήσεις του ή παρουσιάζει σπασµούς.
Σε περίπτωση κατάποσης µην προκαλέσετε εµετό. Ζητήστε βοήθεια
γιατρού ο οποίος θα αποφασίσει το αν θα προκληθεί εµετός ή όχι.
Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, ξεπλύνετε τα πολύ καλά µε νερό για
αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής µετά από 1-2 λεπτά και
συνεχίστε το ξέπλυµα για αρκετά λεπτά ακόµη. Εάν παρατηρηθούν
συµπτώµατα συµβουλευτείτε γιατρό, κατά προτίµηση οφθαλµίατρο.
Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, αφαιρέστε αµέσως τα µολυσµένα
ρούχα. Ξεπλυθείτε πολύ καλά κάτω από τρεχούµενο νερό και
χρησιµοποιείστε σαπούνι. Πλύνετε τα λερωµένα ρούχα πριν τα
ξαναφορέσετε.
Σε περίπτωση εισπνοής µετακινηθείτε στον καθαρό αέρα,
συµβουλευτείτε γιατρό.
Για το γιατρό: Φροντίδα υποστηρικτική. Ταυτόχρονη έκθεση στο
οινόπνευµα θα πρέπει να αποφεύγεται γιατί το mancozeb έχει δράση
δισουλφιράµης.
Θεραπεία συµπτωµατική.
Τηλ. Κέντρο ∆ηλητηριάσεων: 210 - 7793777
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Προστασία των καταναλωτών
13.1 Μέγιστα Όρια
Φυτικά προϊόντα
Προσωρινά
Υπολειµµάτων
σε mg/kg
(MRLs)
Έχουν καθοριστεί προσωρινά Ευρωπαϊκά MRLs στον
mancozeb & zoxamide
Κανονισµό 396/2005
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13.2 Τελευταία επέµβαση
πριν τη συγκοµιδή ή πριν τη
διάθεση στην αγορά όταν
πρόκειται για µετασυλλεκτικές
χρήσεις
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Συνθήκες
αποθήκευσης,
χρονική
σταθερότητα του
σκευάσµατος.

Φυτικά προϊόντα

Ηµέρες

Πατάτες, Τοµάτες
Σταφύλια (Επιτραπέζια &
Οινοποιήσιµα)

7
28

Το σκεύασµα παραµένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον
από την ηµεροµηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται,
στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε δροσερό και
καλά αεριζόµενο ξηρό χώρο προστατευόµενο από ακραίες
θερµοκρασίες και το άµεσο ηλιακό φως.
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Προστατευόµενα στοιχεία και µελέτες
Στο Παράρτηµα Ι (Annex I) του registration report καταγράφονται οι µελέτες
στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα έγκριση κυκλοφορίας. Οι µελέτες αυτές,
πλην των εµπιστευτικών, παραµένουν στα αρχεία της Αρµόδιας Αρχής στην
διάθεση των ενδιαφεροµένων.

16 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης
Η παρούσα έγκριση χορηγείται µε την προϋπόθεση ότι η ενδιαφερόµενη εταιρεία
θα προσκοµίσει στην Αρµόδια Αρχή µέχρι 30 Μαρτίου 2013 την µελέτη
σταθερότητας κατά την αποθήκευση για 2 έτη του σκευάσµατος GF-1045 στην
εµπορική συσκευασία του.
Η Αρµόδια Αρχή θα αξιολογήσει τα στοιχεία αυτά και θα αποφανθεί εντός έξη (6)
µηνών από την υποβολή τους γνωστοποιώντας το αποτέλεσµα στο ΑΣΥΓΕΦ.
Η παρούσα έγκριση µπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγµή εάν οι όροι για την
απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν
πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.
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Β
Γενικές υποχρεώσεις
1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωµένος σε οποιαδήποτε χρονική
στιγµή να ενηµερώσει την Αρµόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσµενείς
επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση
του 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 Αρµόδια Αρχή µε
βάση τα νεότερα επιστηµονικά δεδοµένα για οποιαδήποτε µελλοντική
επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσµατος θα είναι σύµφωνη µε το άρθρο 16 του Π∆
115/1997 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 Αρµόδια Αρχή
τελική ετικέτα πριν το προϊόν µε την συγκεκριµένη συσκευασία διατεθεί
στην αγορά.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μ. ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ
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Περίληψη Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για τη χρήση γεωργικών φαρµάκων

(Εφαρµογή σε όλες τις καλλιέργειες)
Υπεύθυνος φορέας (όνοµα, διεύθυνση)

:

Γεωργικό (ά) Φάρµακο (α) (κοινή ονοµασία)
ΕΕ, CIPAC και CCPR No. (A)
Εµπορικό (ά) όνοµα (τα)
Κύρια χρήση π.χ. εντοµοκτόνο, µυκητοκτόνο

:
:
:
:

1
Πεδίο
εφαρµογής

2
ΥήΘ

3
Εχθρός, οµάδα
εχθρών ή ασθενειών
ή ζιζανίων που
ελέγχονται

Ηµεροµηνία
Σελίδα
Χώρα

zoxamide 8,3 % β/β + mancozeb 66,7% β/β

:
: 1
: ΕΛΛΑ∆Α

ELECTIS 750 WG
Μυκητοκτόνο
4

5

6
Εφαρµογή

Σκεύασµα

Μορφή

Περιεκτικότητα

7
∆οσολογία ανά επέµβαση

8
Τελευταία
επέµβαση
πριν τη
συγκοµιδή
(ηµέρες)

9
Παρατηρήσεις
(κ)

Μέθοδος/
τρόπος
(στ-η)

Στάδιο
ανάπτυξης
(ι)

Αριθµός
(από-έως)

Κιλά δ.ο./
εκατόλιτρο

λίτρα
ψεκαστικού/
υγρού/
εκτάριο

Κιλά δ.ο./
εκτάριο

0.015
+
0.12

200-1000

0.15
+
1.2

28

10 ηµέρες
ανάµεσα
στους
ψεκασµούς

(α)

(β)

(γ)

(δ-στ)

σε δ.ο.
(θ)

Αµπέλι
(επιτραπέζιο &
οινοποιησιµο)

Υ

Περονόσπορος
Plasmopara viticola

WG

83 γρ/ κιλό
+
667 γρ/ κιλό

Ψεκασµός
µεγάλου
όγκου
(φυλλώµατος)

BBCH 15-85

µεγ. 3

Πατάτα

Υ

Περονόσπορος
Phytophthora
Infestans

WG

83 γρ/ κιλό
+
667 γρ/ κιλό

Ψεκασµός
µεγάλου
όγκου
(φυλλώµατος)

BBCH 15-90

µεγ. 4

150-1000

0.15
+
1.2
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7-10 ηµέρες
ανάµεσα
στους
ψεκασµούς

Τοµάτα

Υ

Περονόσπορος
Phytophthora
Infestans

WG

83 γρ/ κιλό
+
667 γρ/ κιλό

Ψεκασµός
µεγάλου
όγκου
(φυλλώµατος)

BBCH 15-90

µεγ. 4

150-1000

0.15
+
1.2

7

7-10 ηµέρες
ανάµεσα
στους
ψεκασµούς

Παρατηρήσεις:

a)
b)
c)
d)
e)

Σε περίπτωση οµάδας καλλιεργειών πρέπει να δίνεται ο κωδικός κατάταξης
Υπαίθρια (Υ) ή θερµοκηπιακή (Θ) εφαρµογή
µασητικά ή µυζητικά έντοµα, έντοµα εδάφους, µύκητες φυλλώµατος
βρέξιµη σκόνη (WP), γαλακτωποιήσιµο συµπύκνωµα (EC), κοκκώδη (GR)
Χρησιµοποιείστε του κωδικούς CIPAC/FAO όπου απαιτείται
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f)
g)
h)
i)
j)
k)

Ολες οι χρησιµοποιούµενες συντοµογραφίες πρέπει να επεξηγούνται
Μέθοδος π.χ. ψεκασµοί µεγάλου όγκου, µικρού όγκου, διασπορά, επίπαση, εφαρµογή µέσω άρδευσης
Τρόπος π.χ. γενικός ψεκασµός, ευρείας κλίµακας, αεροψεκασµός, επί των σειρών, ανά φωτό, µεταξύ των φυτών
g/kg ή g/l
Στάδιο ανάπτυξης κατά την τελευταία επέµβαση
Οι παρατηρήσεις µπορούν να περιέχουν: Επέκταση της χρήσης / οικονοµική σηµασία / περιορισµούς (π.χ. στη ζωοτροφή βόσκηση) / ελάχιστα µεσοδιαστήµατα µεταξύ των εφαρµογών
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