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ΘΕΜΑ: “Χορήγηση προσωρινής  άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 
(ζιζανιοκτόνο) GARLON DUO 270 EW ” 
 

AΠΟΦΑΣΗ 
Ο 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 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 80.5 αυτού. 

2. Το νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική 
χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις. 

3. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 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. 

4. Τον Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 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. 

mailto:syg036@minagric.gr
mailto:gvassiliou@elanco.gr
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5. 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. 

6. Την αξιολόγηση της Αρμόδιας Αρχής Αξιολόγησης 
7. Την εισήγηση της Υπηρεσίας. 
8. Τη με αριθ. 462/106101/3.9.13 (ΦΕΚ 2240/B΄/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς 
Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και 
Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράφουν “με εντολή Αναπληρωτή 
Υπουργού 

9. Την από 2/11/2009 και 20-12-2011 αίτηση της εταιρείας Dow AgroSciences Export  S.A.S 
Γαλλίας. 

 
 
 
 
     ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
Α Χορηγούμε προσωρινή άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 80.5 του 

Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν GARLON DUO 270 EW της 
εταιρείας Dow AgroSciences Export  S.A.S Γαλλίας 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 

70088 
7/7/2014 
7/7/2017 

 

 
1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εμπορικό όνομα GARLON DUO 270 EW 

1.2.β Μορφή:  Γαλακτωματοποιήσιμο, λάδι σε νερό (EW ) 

 
 
 

Δραστική ουσία 1  

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά 
ISO 

AMINOPYRALID  
 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής 
δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

 92% min 
 

Χημική ομάδα PYRIDINE 

Παρασκευαστής Dow AgroSciences LLC,  
9330 Zionsville rd., 
Indianapolis, IN, 46268, ΗΠΑ 
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Εκπρόσωπος στην Ευρώπη: 
Ο κάτοχος της έγκρισης 

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 
επιχείρησης:  
 
Dow CHEMICAL COMPANY, USA  
Michigan Division 
Midland, Michigan 48867-0001 U.S.A. 
Tel: (1) 9896383736 
Contact: Plant Production Leader 
(Superintendent) 

 

 

Δραστική ουσία 2  

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά 
ISO 

 TRICLOPYR  

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής 
δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

Triclopyr-butotyl 96,0 % min 

Χημική ομάδα PYRIDINE 

Παρασκευαστής Dow AgroSciences LLC,  
9330 Zionsville rd., 
Indianapolis, IN, 46268, ΗΠΑ 
 
Εκπρόσωπος στην Ευρώπη: 
Ο κάτοχος της έγκρισης 

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 
επιχείρησης:  
Triclopyr  
Dow CHEMICAL COMPANY, USA  
Michigan  Operation 
Midland, Michigan 48867-0001 U.S.A. 
Tel: (1) 9896361000 
Fax: (1) 9896386106 

Contact: Plant Production Leader 
(Superintendent) 

 
 
 
1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα 
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α) Κάτοχος της άδειας Dow AgroSciences Export  S.A.S 
371, rue Ludwig Van Beethoven – 06560 
Valbonne - France 
BP: 1220 
Tel: +33( 0) 493956000 
Fax: +33( 0) 493956595 
Email: ftsali@dow.com 

 

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 
Λ. Μεσογείων 335- Χαλάνδρι 
Τ.Κ.153 10 
Τηλ.: 2106726381 
Fax: 2106749514 
E-mail: gvassiliou@elanco.gr 

 

   

β) 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.153 10 
Τηλ.: 2106726381 
Fax: 2106749514 
E-mail: gvassiliou@elanco.gr 

 

   

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος: 

 

Dow AgroSciences LLC,  
9330 Zionsville rd., 
Indianapolis, IN, 46268, ΗΠΑ 
 
Εκπρόσωπος στην Ευρώπη: 
Ο κάτοχος της έγκρισης 
 

 

 

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του 
σκευάσματος 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 
επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση):  
 

Dow AgroSciences S.A.,  

BP 20, Zone Industrielle,  F-67410 Drusenheim,  

France,  

Telephone: 00 33 8873 76 25 

Facsimile: 00 33 8873 7304 

 

 

   

mailto:ftsali@dow.com
mailto:gvassiliou@elanco.gr
mailto:gvassiliou@elanco.gr
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ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του 
σκευάσματος 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των 
επιχειρήσεων:  

1. Dow AgroSciences S.A.,  

BP 20, Zone Industrielle,  F-67410 Drusenheim,  

France,  

Telephone: 00 33 8873 76 25 

Facsimile: 00 33 8873 7304 

 
2. Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ, ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος 

 

 

 

στ) Εγγυημένη σύνθεση του 
σκευάσματος: 

Δραστικές ουσίες  
1.. Αminopyralid (ισοδύναμο οξύ ) 30 γρ/λιτ          (σε 
μορφή aminopyralid potassium  35,5 γρ./λιτ)    
2.Τriclopyr (ισοδύναμο οξύ) 240 γρ/λιτ    
σε μορφή triclopyr BEE 333,8 γρ/λιτ           
Βοηθητικές ουσίες:  66,49 % β/β 
 
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος 
όπως αυτή κατατέθηκε με το με την παρούσα 
αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας 
παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. 
Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα 
αρχεία της ΣΕΑ 

 

 
2 Συσκευασία(ες)  

2.2 Συσκευασία(ες): 
 
 

Α/Α Είδος Μέγεθος (λίτρα) Υλικό 

1 Φιάλη  0.15, 0.20, 0.25,0.30, 0.40,  
0.5, 1, 2, 3, 5,  

PET 

http://wwww.minagric.gr/greek/data/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-Ι-ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.doc
ΑΔΑ: ΒΙΔΙΒ-Υ8Π
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Οδηγίες χρήσης: 
 

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες 

Τρόπος εφαρμογής: Εφαρμόστε το σε αναπτυσσόμενα ζιζάνια (για τη 

θαμνώδη βλάστηση και τα ξυλώδη είδη  από τα μέσα Μαΐου μέχρι τα 

μέσα Αυγούστου). 

 Εφαρμόστε με  μπεκ μεσαίας διαμέτρου μέχρι αρχικής απορροής.  
Συνιστώνται εφαρμογές χαμηλής πίεσης (χαμηλότερης από 2 

ατμόσφαιρες. 

 Εξοπλισμός εφαρμογής:  

Α) «Μάνικα ψεκασμού» με ένα ακροφύσιο προσαρμοσμένο σε 

μηχανοκίνητο όχημα.   

Β) Ψεκαστήρας πλάτης με «μάνικα ψεκασμού» και ένα ακροφύσιο.  

Εφαρμόστε το προϊόν με εφαρμογή σε στοχευόμενο σημείο (spot 

application) κατευθυνόμενη στους θάμνους-στόχους.  

  
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του 
ψεκαστικού μηχανήματος με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου 
νερού. Προσθέστε στο ψεκαστικό τη συνιστώμενη δόση 
σκευάσματος αναδεύοντας συνεχώς.  Συμπληρώστε με το 
υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση μέχρις ότου γεμίσει 
πλήρως το δοχείο του ψεκαστικού. Συνεχίστε την ανάδευση κατά 
τη διάρκεια του ψεκασμού. Χρησιμοποιείστε αμέσως το ψεκαστικό 
διάλυμα.  
 
 
 

ΑΔΑ: ΒΙΔΙΒ-Υ8Π
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Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Δεν χρειάζεται η χρήση ειδικής  
προστατευτικής ενδυμασίας για τον καθαρισμό του ψεκαστικού 
εξοπλισμού.  Για να αποφύγετε εμφάνιση συμπτωμάτων  
φυτοτοξικότητας  σε καλλιέργειες άλλες εκτός από σιτηρά όλος ο 
εξοπλισμός πρέπει να καθαριστεί πολύ προσεκτικά μέσα και έξω με ένα 
κατάλληλο απορρυπαντικό ως ακολούθως:  

 αμέσως μετά την εφαρμογή, αδειάστε το ψεκαστικό μηχάνημα 
τελείως. Καθαρίστε προσεκτικά τις εξωτερικές επιφάνειες του 
μηχανήματος με καθαρό νερό.  

 Ξεπλύνετε το εσωτερικό του ψεκαστήρα με καθαρό νερό το οποίο 
θα περάσετε και από τους βραχίονες , τους σωλήνες και τα 
ακροφύσια. Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε τουλάχιστον το 1/10 
της χωρητικότητας του ψεκαστήρα σε νερό. Αδειάστε και πάλι το 
ψεκαστήρα τελείως.  

 Γεμίστε κατά το ήμισυ το ψεκαστικό δοχείο με καθαρό νερό και 
προσθέστε ένα κατάλληλο απορρυπαντικό στη συνιστώμενη 
δοσολογία. Αναδεύστε και ξεπλύνετε με το διάλυμα βραχίονες και 
σωλήνες για λίγο.  Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού με νερό 
μέχρις επάνω και αφήστε το μίγμα νερού και απορρυπαντικού να 
σταθεί για 15 λεπτά τουλάχιστον αναδεύοντας συνεχώς. 
Ξεπλύνετε τους βραχίονες και τους σωλήνες αδειάζοντας το 
δοχείο τελείως.  

 Τα ακροφύσια και τα φίλτρα πρέπει να αφαιρεθούν και να 
καθαριστούν ξεχωριστά με απορρυπαντικό και καθαρό νερό.   

 Ξεπλύνετε το δοχείο του ψεκαστικού με καθαρό νερό και περάστε 
το νερό με πίεση από βραχίονες και σωλήνες. Αδειάστε τελείως το 
δοχείο του ψεκαστικού.  

 Μην ψεκάσετε τα απόνερα σε ευαίσθητες καλλιέργειες ή σε 
χωράφια που προορίζονται για τη σπορά ευαίσθητης 
καλλιέργειας. 
 

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος και της συσκευασίας: Τόσο οι συσκευασίες όσο και νερά του 
ξεπλύματος πρέπει εναποτίθενται με ασφάλεια σύμφωνα με τις κείμενες 
νομοθεσίες. Στα κενά δοχεία συσκευασίας 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 εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για 
ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργεια ή σε εγκεκριμένους αποτεφρωτές. 
Απαγορεύεται η περαιτέρω χρήση τους για οποιοδήποτε λόγο.  Μη 
μολύνετε λίμνες, ρυάκια, κανάλια και υδατοσυλογές με τα σκεύασμα ή τη 
συσκευασία του. Αποτέφρωση (στους  1200°C για 2΄΄ τουλάχιστον) μόνο 
σε εγκεκριμένους αποτεφρωτές. 
 
Συνδυαστικότητα:- 
 
Προφυλάξεις για τους χειριστές: - 
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4  Κατηγορία και 
τρόπος δράσης: 

To GARLON DUO είναι ένα ζιζανιοκτόνο που δρά από φυλλώματος 
για μακροχρόνιο έλεγχο ετησίων και πολυετών πλατύφυλλων 
ζιζανίων (herbaceous και ξυλωδών/ημι-ξυλωδών) σε μη 
καλλιεργούμενες εκτάσεις (επιφάνειες καλυμμένες με βλάστηση οι 
οποίες δεν χρησιμοποιούνται για καλλιέργεια και υπόκεινται σε 
ελάχιστη, μη εντατική διαχείριση όπως για παράδειγμα 
αεροδρόμια, αναχώματα σιδηροδρόμων, άκρα δρόμων, 
βιομηχανικές περιοχές, περιοχές παραγωγής ενέργειας, διαχείριση 
αντιπυρικών ζωνών, χώροι  αναψυχής κ.ά).  
Και τα δύο δραστικά συστατικά triclopyr & aminopyralid ανήκουν 
στην ομάδα  ζιζανιοκτόνων του pyridine carboxylic acid. 
Απορροφώνται γρήγορα από τα φυτά και μεταφέρονται, για να 
συσσωρευτούν στο μεριστωματικό ιστό. Στα ευαίσθητα είδη και τα 
δύο δραστικά συστατικά προκαλούν συμπτώματα αυξινών. Σε αυτά 
συμπεριλαμβάνονται η επιμήκυνση του στελέχους, η πρόωρη 
γήρανση και τελικά η διακοπή της ανάπτυξης και γρήγορη 
νέκρωση.     

 

 
 

5  5.1 Φάσμα δράσης  

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος 
 

Τρόπος και χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγιστος 
αριθμός 
εφαρμογ

ών ανά 
καλλιεργη

τική 
περίοδο 

Κ.εκ./ 
στρέμ

μα 
(max) 

λιτρα / 
100 

λίτρα 
ψεκ. 

Υγρού 

Όγκος 
ψεκ. 

υγρού 
λιτρα / 

στρέμμα 

 
 
Μη 
καλλιεργού
-μενες 
εκτάσεις 

Ετήσια και 
πολυετή 
ποώδη 
πλατύφυλλα 
ζιζάνια 

150-
200 

 20-40 καθολική 
εφαρμογή σε 
ενεργά 
αναπτυσσόμενα 
ζιζάνια 

 
 
 
 
 

1  
 
Θαμνώδης 
βλάστηση, 
ξυλώδη και 
ημι-ξυλώδη 
είδη.         

 0.8-1 
 
 

 στοχευμένη 
εφαρμογή σε 
ενεργά 
αναπτυσσόμενους 
θάμνους και 
ξυλώδη είδη από 
τα μέσα Μαΐου 
μέχρι τα μέσα 
Αυγούστου. 
 

Καταπολεμούμενα ζιζάνια: 

 Ετήσια και πολυετή ποώδη πλατύφυλλα ζιζάνια:  
 Ευαίσθητα: αμβρόσια (Ambrosia artemisifolia), περιπλοκάδα μεγάλη (Calystegia sepium), 
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κεντάυριο (Centaurea spp.), κίρσιο (Circium arvense), περιπλοκάδα (Convolvulus arvensis), 
κόνυζα (Conyza canadensis), Erigeron annuus, βελονάκι (Erodium spp.), κολλητσίδα 
μεγάλη (Galium aparine), γεράνι (Geranium dissectum), χοιροβότανο (Picris echioides, 
Picris hieracioides), πεντάνευρο (Plantago lanceolata), λάπαθο μεγάλο (Rumex 
obtosifolius), άγριο τρυφύλλι (Trifolium spp.), πολυετής τσουκνίδα (Urtica dioica). 

 Μετρίως ευαίσθητα: αχίλλεα (Achillea milefolium), αγριοράδικο (Taraxacum officinale). 

 Θαμνώδης βλάστηση και ξυλώδη είδη: 
 Ευαίσθητα: ακακία μιμόζα (Acacia dealbata), αγράμπελη (Clematis vitalba), κράταιγος 

(Crataegus monogyna), κρανιά (Cornus spp.), κύτισος (Cytisus scoparius), φλαμουριά 
(Fraxinus sp.), τσαπουρνιά (Prunus spinosa), αγριοκερασιά (Prunus spp.), ακακία (Robinia 
pseudoacacia), βάτος (Rubus spp.), ούλεξ (Ulex europeus). 

 Μετρίως ευαίσθητα: ρείκι (Erica spp.), ευκάλυπτος (Eucalyptus globulus), ποτεντίλλα 
(Potentila  reptans), πουρνάρι (Quercus spp.). 

 Τα στενόφυλλα φυτά είναι ανθεκτικά στο Garlon Duo. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΜΑΙΟΥ ΕΩΣ ΜΕΣΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

 
 

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

Αποφύγετε την εφαρμογή όταν αναμένεται βροχή μέσα στην 
επόμενη 1 ώρα.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας  

 μεταξύ εφαρμογής και:  
 - σποράς ή φύτευσης της προσ-  

 τατευόμενης καλλιέργειας Δεν έχει εφαρμογή  

 - σποράς ή φύτευσης των  

 καλλιεργειών που ακολουθούν Αν μετά την εφαρμογή Garlon Duo το έδαφος 
πρόκειται να καλλιεργηθεί, συνίσταται να σπαρθεί 
καλλιέργεια στενόφυλλων (π.χ. δημητριακά), μετά 
από 2 μήνες από την εφαρμογή του σκευάσματος, 
και αφού προηγηθεί βαθιά άροση. Αν πρέπει να 
σπαρθεί άλλη καλλιέργεια, αφού προηγηθεί βαθιά 
άροση, πρέπει να τηρηθούν τα παρακάτω 
διαστήματα ασφαλείας: 
- 6 μήνες γα τεύτλα και αραβόσιτο 
- 12 μήνες για ηλίανθο, μηδική και τριφύλλι 
- 18 μήνες γα ψυχανθή (φασόλια, μπιζέλια) και 
πατάτα” 
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 - της πρόσβασης του ανθρώπου  Συνιστάται η αποφυγή επανεισόδου ή χειρισμού 
γενικότερα, μέχρις ότου στεγνώσει πλήρως το 
ψεκαστικό υγρό. Σε περίπτωση εισόδου του εργάτη 
στον αγρό μετά τον ψεκασμό να φορά κατάλληλη 
ενδυμασία και γάντια. 

 ή των ζώων στην καλλιέργεια   
 στην οποία έχει εφαρμοστεί το   

 σκεύασμα ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΖΩΑ μακριά από 
τις ψεκασμένες περιοχές για 15 ημέρες 
τουλάχιστον ή μέχρις ότου το φύλλωμα 
ψεκασμένων ζιζανίων έχει ξεραθεί τελείως και 
έχει γίνει ακατάλληλο για βόσκηση.  

 

 

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

Άλλα φυτά (κοντινές και γειτονικές καλλιέργειες)  

 Προσοχή είναι επιβλαβές για τις γειτονικές καλλιέργειες. 
Μην ψεκάζετε κοντά σε καλλιέργειες ευαίσθητες στα 
ζιζανιοκτόνα τύπου phenoxy δηλαδή αμπέλια, οπωροφόρα, 
ηλίανθο, ελαιοκράμβη, ψυχανθή, λαχανικά και 
καλλωπιστικά, καπνό, τεύτλα και πατάτες. Ψεκάστε μόνο 
όταν ο καιρός είναι ήρεμος χωρίς ανέμους, και με 
θερμοκρασίες χαμηλότερες από 20°C υπό σκιάν. Μην 
εφαρμόζετε σε αμπέλια και οπωροφόρα. Αποφύγετε την 
εφαρμογή στη βάση των φύλλων των δέντρων.  

 Μην χρησιμοποιείτε το χορτάρι των περιοχών που 
ψεκάστηκαν με GARLON DUO για τη δημιουργία 
λιπάσματος (compost) ή για ζωοτροφή.  

 Μην χρησιμοποιείτε το χορτάρι που ψεκάστηκε με GARLON 
DUO για να ταΐσετε τα ζώα ή για να φτιάξετε λίπασμα 
(compost).  

 Μην χρησιμοποιείτε κοπριά από ζώα που ταΐστηκαν με 
τροφές ψεκασμένες με GARLON DUO σε ευαίσθητες 
καλλιέργειες π.χ. μπιζέλια, φασόλια και άλλα ψυχανθή, 
ζαχαρότευτλα, καρότα και σκιαδανθή (Umbelliferae) 
πατάτες και τομάτες, μαρούλια και άλλα σταυρανθή  
(Compositae)  ή σε χωράφια που προορίζονται για τέτοιες 
καλλιέργειες.  

 

 

 

 

 

 

9  ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 

 
                                                           Κίνδυνος 
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10  ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

H361d Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα ή το έμβρυο 
H 317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. 
H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 
επιπτώσεις. 

 

11  ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 

P102: Μακριά από παιδιά 
P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο. 
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το 
προϊόν. 
P201 Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση 
P202 Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε 
τις οδηγίες  προφύλαξης 
P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα. 
P272 Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό καλά αεριζόμενο 
χώρο 
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα 
/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. 
 
Να φοράτε κατάλληλα υποδήματα κατά την εφαρμογή  
SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του 
SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να 
αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από τα 
επιφανειακά ύδατα. 
SPe3 Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους , να αφήσετε μια 
αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από μη γεωργική γή 
 
EUH 401: Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης. 
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12  Πρώτες βοήθειες - 
Αντίδοτο 

Γενικές πληροφορίες: Μη δίνετε υγρά και μην προκαλείτε εμετό, 
εάν ο παθών έχει σπασμούς ή είναι αναίσθητος. 
P308+313 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή 
πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. 
 
Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός. Καλέστε 
αμέσως γιατρό και δείξτε του την ετικέτα. Η απόφαση για το εάν θα 
προκληθεί ή όχι εμετός θα ληφθεί από το γιατρό. 
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο 
νερό για 15-20 λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής μετά από 5 
λεπτά και συνεχίστε το ξέπλυμα. Ζητείστε ιατρική συμβουλή. 
P302/352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με 
άφθονο σαπούνι και νερό 
P333 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή 
εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. 
P363 λύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα 
ξαναχρησιμοποιήσετε. 
Σε περίπτωση εισπνοής:  Μετακινήστε τον παθόντα σε καθαρό 
αέρα. Συμβουλευτείτε γιατρό. 
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία. 
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777    
 

 

 
 
13 Προστασία των καταναλωτών  

   
 

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

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 

 Ψεκασμός φυλλώματος Μη 
εφαρμόσιμο 

 

 Εφαρμογή επικεντρωμένη σε 
σημεία. Εφαρμογή φυλλώματος. 

Μη 
εφαρμόσημ

ο 
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14  Συνθήκες 
αποθήκευσης, 
χρονική 
σταθερότητα του 
σκευάσματος. 

Το προϊόν πρέπει να προστατεύεται από παγετό και να 
αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες πάνω από 0 oC και κάτω από 40 oC 
σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, μέσα στην αρχική 
και απαραβίαστη συσκευασία του. Όταν το προϊόν αποθηκεύεται 
σύμφωνα με τις συνιστώμενες συνθήκες αποθήκευσης, παραμένει 
σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον.   

 

 

 

 

 
 
 
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 της παρούσας 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. 

 
  

http://wwww.minagric.gr/greek/data/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΙΙΙ-ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ.doc
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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. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην 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 στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.  

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

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ α.α. 

 
 

Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 
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