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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   24 - 3 - 2009 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 127356 

& ΤΡΟΦΙΜΩΝ   

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ    

 

Ταχ . ∆/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς:  ISK BIOSCIENCE EUROPE  

Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ   Τ.Κ. B-1050, Brussels 

TELEFAX: 210 92 12 090    

Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου   |(∆ια της  

Τηλέφωνο: 210 92 87 161   ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε. 

e-mail: syg036@minagric.gr   Φλέµιγκ 15 

    151 23 – Μαρούσι) 

ΘΕΜΑ: 

 

 1. (µε απόδειξη) 

 Κοιν.: 2. Γραφείο Γ.Γ. κ. Κ. Σκιαδά 

  3. Νοµαρχ. Αυτοδιοικήσεις 

   ∆/νσεις Γεωργίας (µε e-mail) 

   Έδρες τους 

  4. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό 

   Ινστιτούτο 

   Τµήµα Ελέγχου Γεωργικών 

 

“Χορήγηση  διεύρυνσης οριστικής 

έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο 

φυτοπροστατευτικό προϊόν 

NEMATHORIN 10 G 

(νηµατωδοκτόνο - εντοµοκτόνο)” 

 

  Φαρµάκων 

    Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά 

   5. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. 

    Έδρες τους 

   6. ΕΣΥΦ 

    Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα 

   7. Εσωτερική διανοµή: 

-Τµήµατα Β΄, Γ΄ & Ε΄ της 

    ∆/νσής µας 

-Γραµµατεία της ∆/νσής µας 

   8. Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων 

    ∆ιδότου 26, Αθήνα 
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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. Την Απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε αριθ. 124830/12-12-2007 (ΦΕΚ 

2478/Β/31-12-2007) για την «Αµοιβαία αναγνώριση εγκρίσεων κυκλοφορίας  

φυτοπροστατευτικών προιόντων  

3. Την Απόφαση του Υ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 119519/4-8-2004 µε την οποία 

χορηγήθηκε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 

NEMATHORIN 10 G καθώς και τις µε αριθ. 119410/6-6-2006 και 118647/30-4-2007 

απόφασεις µας µε τις  οποίες τροποποιήθηκε  

4. Την ΚΥΑ 121616/6-8-2007 (ΦΕΚ 1495/Β/17-8-2007) Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών και 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων  µε την οποία επεκτάθηκε η χρήση της δραστικής ουσίας 

fosthiazate και ως εντοµοκτόνο.  

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 , όπως τροποποιήθηκε µε το SANCO doc.357 /rev.3/ 2008. 

6. Την έγκριση του από την Γαλλία. 

7. Το Π.∆. 4/2009 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 2 Α΄). 

8. Τη µε αριθ. 147/19.1.2009 (ΦΕΚ 67 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για "ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Κωνσταντίνο Κιλτίδη και Μιχαήλ Παπαδόπουλο 

9. Τη µε αριθ. 263545/4-1-2008 (ΦΕΚ 47/Β’/18-1-2008) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων για «µεταβίβαση στους Γενικούς Γραµµατείς, Ειδικό Γραµµατέα, 

Προϊστάµενους Γενικής ∆ιεύθυνσης, Προϊστάµενους ∆ιεύθυνσης και Προϊστάµενους Τµήµατος 

της εξουσίας να υπογράφουν µε «Εντολή Yπουργού». 

10. Την  µε αριθ. πρωτ. 124993/4-12-2008  αίτηση  της εταιρείας   
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Α Χορηγούµε  διεύρυνση, για χρήση και ως εντοµοκτόνο εναντίον των σιδηροσκώληκων στην 

καλλιέργεια της πατάτας, της οριστικής  έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύµφωνα µε το Π∆ 

115/97, άρθρο 8 παρ.(1), στο φυτοπροστατευτικό προϊόν NEMATHORIN 10 G  της 

εταιρείας ISK BIOSCIENCE EUROPE S.A.µε υπεύθυνο επικοινωνίας την ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ 

Α.Ε. µε τα ακόλουθα στοιχεία και η έγκριση διαµορφώνεται ως ακολούθως : 

  

 

 

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

 

1.1 Αριθµός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ) 

1.1.α Ηµεροµηνία χορήγησης 

1.1.β Ηµεροµηνία λήξης 

3027 

4-8-2004 

31-12-2013 

 

 

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

 

1.2.α Εµπορικό όνοµα NEMATHORIN  

1.2.β Μορφή   Λεπτοί κόκκοι (G)  

 

1.3 ∆ραστική ουσία   

α) Κοινή ονοµασία της δραστικής ουσίας κατά ISO Fosthiazate 

( οµάδα οργανοφωσφορικά ) 

 

  

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή 

δραστική ουσία: 

Fosthiazate 93% min   

  

γ) Παρασκευαστής της  δ.ο.                           ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD 

3-15, Edobori 1-Chome 

Nishi-Ku 

Osaka 550-0002 

Japan 

 

 

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. 

 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των 

επιχειρήσεων: 

Nippon Chemical Industrial Co., Ltd.: Japan  

(η ∆/νση του εργοστασίου είναι  εµπιστευτική 

πληροφορία και βρίσκεται στο  Παράρτηµα Ι της 

παρούσας) 

 

 

ε)  Τεχνικές προδιαγραφές της  

δραστικής ουσίας: 

 

 

 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της  δραστικής ουσίας 

fosthiazate  όπως προσδιορίζονται στο Τµήµα 8 

της αίτησης για οριστική έγκριση µε ηµεροµηνία 

4-11-2003 (Αρ. Πρ. ΥΓ 115026) και παραµένουν 

στα αρχεία της Αρµόδιας Αρχής 
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1.4 Πληροφορίες για το σκεύασµα  

   

α) Κάτοχος της έγκρισης: ISK BIOSCIENCE EUROPE S.A. 

ΑΜE
1
: 

Τ.Κ. B-1050, Brussels 

Τηλ.: 32 2 627.86.11 

Fax: 32 2 627.86.00 

E-mail: Isk-ENE@isk.be 

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας : 

ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε. 

Φλέµιγκ 15 

ΤΚ 151 23, Μαρούσι 

Τηλ: 210 6800900 

Fax: 210 6833488 

Ε-mail: info@hellafarm.gr 

 

   

β) Υπεύθυνος για την τελική 

συσκευασία και σήµανση (εφόσον 

είναι διαφορετικός από τον κάτοχο 

της έγκρισης) 

 Crack Processing Ltd 

∆ιεύθυνση εργοστασίου: Tannery Lane, Send, 

Near Woking GB-Surrey GU23 7EF 

Ταχ. ∆/νση: Tannery Lane, Send, Near 

Woking GB-Surrey GU23 7EF 

Τηλ.:  +44 1 483 22 35 01 

Fax: +44 1 483 22 47 45 

E-mail: enq@crackprocessing.co.uk 

 

 

   

γ) Παρασκευαστής σκευάσµατος: Stähler International GmbH & Co. KG 

GERMANY 

 

 (η ∆/νση του εργοστασίου είναι  εµπιστευτική 

πληροφορία και βρίσκεται στο  Παράρτηµα Ι της 

παρούσας) 

 

 

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του 

σκευάσµατος 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 

ARYSTA  LIFESCIENCES SAS 

Χώρα: Γαλλία 

(η ∆/νση του εργοστασίου είναι  

εµπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται 

στο  Παράρτηµα Ι της παρούσας) 

 

 

                                                 
1
 Αριθµός Μητρώου Εταιρείας (ΑΜΕ) 
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ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του 

σκευάσµατος 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των 

επιχειρήσεων: 

1) Crack Processing Ltd 

∆ιεύθυνση εργοστασίου: Tannery Lane, 

Send, Near Woking GB-Surrey GU23 7EF 

Ταχ. ∆/νση: Tannery Lane, Send, Near 

Woking GB-Surrey GU23 7EF 

Τηλ.:  +44 1 483 22 35 01 

Fax: +44 1 483 22 47 45 

E-mail: enq@crackprocessing.co.uk 

 

2) Calliope 

∆ιεύθυνση εργοστασίου: BP 80 Route 

d’Atrix, F-64150 Nogueres 

Ταχ. ∆/νση: BP 80 Route d’Atrix, F-64150 

Nogueres 

Τηλ.:  +33 559 60 92 92 

Fax: +33 559 60 92 99 

E-mail: hcalleja@calliope-sa.com 

 

   

 

στ) Εγγυηµένη σύνθεση του 

σκευάσµατος: 
Fosthiazate 10% β/β  

βοηθητικές ουσίες 89,25% β/β 

εγγυηµένη σύνθεση του σκευάσµατος όπως 

προσδιορίζεται στο Τµήµα 14 της αίτησης για 

οριστική  έγκριση µε ηµεροµηνία 4-11-2003 

(Αρ. Πρ. ΥΓ 115026) και παραµένει στα 

αρχεία της Αρµόδιας Αρχής 

 

   

  

2 Συσκευασίες  

 

Συσκευασίες: (Σύνολο συσκευασιών:  ) Τέσσερις (4) 

 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1. Κουτί Σακούλα των 3 

κιλών, ανά 2 µέσα 

σε κουτί των 6 

κιλών 

 

i.  Επενδεδυµένο µε EVOH χάρτινο κουτί (EVOH  paper 

bag) (RD 011) .Σφραγισµένο καφέ χάρτινο κουτί 

Σύνθεση: P7/E7 (EVOH λαµιναρισµένο (EVOH 

paper bag) 

Eσωτερικό 

υλικό: 

(έρχεται σε επαφή 

µε το σκεύασµα) 

-Χαµηλής πυκνότητας 

πολυαιθυλένιο (low density 

polyethylene) 

-EVOH (ethyl vinyl alcohol) 

-Χαµηλής πυκνότητας  

πολυαιθυλένιο             Σε µορφή    

                                     sandwich 
-Χαµηλής πυκνότητας 

πολυαιθυλένιο  

Σε µορφή 

sandwich 
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Eξωτερικό υλικό: Μη ξασπρισµένο κυµατοειδές kraft 

χαρτί (Extensible non-bleach Kraft 

paper) 

 
 

ii. Επενδεδυµένο µε αλουµίνιο χάρτινο κουτί (aluminium 

paper bag) (RD 002) Σφραγισµένο άσπρο χάρτινο κουτί 

Σύνθεση:  PB7/A7 {(Kraft αλουµίνιο λαµιναρισµένο 

(kraft aluminium laminate)} 

Eσωτερικό υλικό: 

(έρχεται σε επαφή  

µε το σκεύασµα) 

-Χαµηλής πυκνότητας 

πολυαιθυλένιο (low density 

polyethylene) 

-Λεπτό φύλλο αλουµινίου 

(micron aluminium foil) 

-Χαµηλής πυκνότητας 

πολυαιθυλένιο (low density 

polyethylene)      

 

 

Eξωτερικό υλικό: Ξασπρισµένο κυµατοειδές 

Kraft χαρτί (bleachd extensible 

Kraft parer)  
  



  7 

3  Οδηγίες 

χρήσης: 

 

Μόνο για επαγγελµατική χρήση 

Τρόπος εφαρµογής: 

Εφαρµόζεται οµοιόµορφα σε γυµνό έδαφος µε µηχανήµατα διασποράς κοκκωδών 

σκευασµάτων.  

∆ιατηρείτε τους κόκκους µακριά από την υγρασία. 

Μην αφήνετε να πάρουν υγρασία πριν την εφαρµογή. 

Αδειάστε τελείως το µηχάνηµα εφαρµογής των κόκκων µετά από κάθε χρήση. 

Αµέσως µετά την εφαρµογή, το σκεύασµα πρέπει να ενσωµατώνεται στο 

έδαφος. 

Βάθος ενσωµάτωσης 10-15 εκατοστά 

«Απαγορεύεται η εφαρµογή του µε το χέρι» 

 

Οδηγίες για την ασφαλή αποκοµιδή του προϊόντος και της συσκευασίας 

Προϊόν που χύθηκε στο δάπεδο: 

Κόκκοι Nemathorin 10G που χύθηκαν στο δάπεδο µαζεύονται µε σκούπισµα και 

τοποθετούνται σε δοχεία που σφραγίζουν και έχουν σταθερά τοιχώµατα ώστε να 

αποκλεισθεί η διαρροή. Στα δοχεία τοποθετείται ετικέτα µε την ένδειξη 

«Αχρηστευµένο Nemathorin 10G για καταστροφή µε αποτέφρωση», την 

ηµεροµηνία που σφραγίσθηκαν, τη σήµανση τοξικότητας και τις φράσεις που 

αναγράφονται στην ετικέτα του σκευάσµατος. Τα υπολείµµατα που έµειναν στο 

δάπεδο συγκεντρώνονται σε ένα σηµείο και αποµονώνονται µε ανάχωµα από 

αδρανές υλικό. Στο σηµείο αυτό προσθέτουµε άφθονο διάλυµα µίγµατος 

υποχλωριώδους νατρίου (π.χ. χλωρίνης) και καυστικού νατρίου και ανακατεύουµε 

για να σιγουρευτούµε ότι έγινε καλή ανάµειξη. Αφήνουµε το µίγµα για 60 λεπτά 

και το µαζεύουµε µε απορροφητικό υλικό. Επαναλαµβάνουµε για άλλη µια φορά. 

Προϊόν που χύθηκε στο έδαφος: 

Κόκκοι Nemathorin 10G που χύθηκαν στο έδαφος µαζεύονται µαζί µε το 

επιφανειακό χώµα βάθους 2,5 ως 5 εκ.. To µίγµα Nemathorin 10G και χώµατος 

τοποθετείται για καταστροφή σε δοχεία ως ανωτέρω µε την ίδια ως άνω σήµανση. 

Στη συνέχεια φροντίζουµε η επιφάνεια που είχε χυθεί το προϊόν να κρατηθεί 

αποµονωµένη για  5-7  ηµέρες µε ένα ανάχωµα. Λαµβάνονται µέτρα ώστε να 

αποφευχθεί οποιαδήποτε έκπλυση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα. 

Προστασία αυτών που θα συγκεντρώσουν το χυµένο προϊόν: 

Τα άτοµα που θα ασχοληθούν µε τη συγκέντρωση και τη συσκευασία των χυµένων 

υλικών πρέπει να φορούν µάσκα προστασίας από σκόνη, συσκευή προστασίας 

µατιών, γάντια ανθεκτικά στα χηµικά, µπότες και ολόσωµη φόρµα. 

Υλικά συσκευασίας: 

Τα άδεια υλικά συσκευασίας των ποσοτήτων Nemathorin 10G που χύθηκαν από 

ατύχηµα κατά τον χειρισµό ή την µεταφορά του, πρέπει να αποθηκεύονται µέχρι 

την καταστροφή τους σε δοχεία και µε την ίδια σήµανση ως ανωτέρω. 

Τα υλικά συσκευασίας των ποσοτήτων που εφαρµόζονται από τους αγρότες, 

καταστρέφονται επί τόπου µε θάψιµο (εφόσον εξασφαλίζεται ότι δεν θα 

ρυπανθούν υπέργεια ή υπόγεια ύδατα) ή κάψιµο. 

Καταστροφή των άχρηστων υλικών: 

Τα συγκεντρωθέντα και συσκευασθέντα άχρηστα υλικά πρέπει να αποθηκεύονται 

µέχρι την καταστροφή τους σε χώρο προστατευµένο και καλά αεριζόµενο. 

Συνιστώµενος τρόπος καταστροφής η αποτέφρωση σε κατάλληλο αποτεφρωτήρα. 
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Κατηγορία 

και 

τρόπος 

δράσης: 

Οργανοφωσφορικό νηµατωδοκτόνο - εντοµοκτόνο επαφής και στοµάχου, για την 

καταπολέµηση των κοµβονηµατωδών σε καλλιέργειες τοµάτας (αγρού, 

θερµοκηπίου) και κυστονηµατωδών και σιδηροσκώληκων σε καλλιέργειες 

πατάτας. 

 

Τρόπος δράσης:  

Η δραστική ουσία fosthiazate είναι αναστολέας της ακετυλοχολινεστεράσης. ∆ρα 

ως νηµατωδοστατικό προκαλώντας παράλυση των νηµατωδών και στην συνέχεια 

ως νηµατωδοκτόνο. Θάνατοι των νηµατωδών παρατηρούνται από την τρίτη ηµέρα 

της εφαρµογής και µετά. Το µεγαλύτερο ποσοστό θανάτωσης νηµατωδών 

παρατηρείται από την 9
η
 µέχρι την 17

η
 ηµέρα από την εφαρµογή του. Και µε τους 

δύο τρόπους δράσης το προϊόν εµποδίζει την προσβολή των ριζών ή εφόσον έχει 

ήδη συµβεί η προσβολή, την περαιτέρω ανάπτυξή της.  

Ως εντοµοκτόνο δρα µε την επαφή και από στοµάχου.  

 

 

 

5  Φάσµα δράσης 

 

 

 Καλλιέργεια Εχθρός ∆όσεις 

(κιλά/στρ.) 

Στάδιο εφαρµογής 

 Κυστονηµατώδεις 

 

-Globodera 

rostochiensis, 

-Globodera 

pallida 

 

3 κιλά/στρ. 

 

Πατάτα 

 

Σιδηροσκώληκες 

 

 

Agriotes sp 

 

2 κιλά/στρ 

Μία (1) φορά το χρόνο, 0-3 ηµέρες πριν τη 

φύτευση ή τη µεταφύτευση, διασπορά σε 

όλη την επιφάνεια ή κατά µήκος των 

γραµµών και ενσωµάτωση αµέσως µετά 

την εφαρµογή σε βάθος 10-15 εκ. 

 

 Τοµάτα 

(Υπαίθρου/ 

Θερµοκηπίου) 

 

 

 

Κοµβονηµατώδεις

 

Meloidogyne 

spp. 

3 κιλά/στρ. Μία (1) φορά το χρόνο, 0-3 ηµέρες πριν τη 

φύτευση ή τη µεταφύτευση, διασπορά σε 

όλη την επιφάνεια ή κατά µήκος των 

γραµµών και ενσωµάτωση αµέσως µετά 

την εφαρµογή σε βάθος 10-15 εκ. 

 Μέγιστος Αριθµός Εφαρµογών:µία (1) 
 

   

   

 

 6  

 

 

 

 

 

 

 

Ειδικές συνθήκες 

γεωργικές, 

φυτοϋγείας ή 

περιβαντολλογικές 

υπό τις οποίες το 

σκεύασµα µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί 

ή να αποκλειστεί 

• Η εφαρµογή του σκευάσµατος στο ίδιο θερµοκήπιο, επιτρέπεται 

µόνο µία φορά ετησίως. 

• Φύτευση της καλλιέργειας µέσα σε τρεις ηµέρες από την εφαρµογή - 

ενσωµάτωση. 

• Σε περίπτωση εφαρµογής κατά µήκος των γραµµών η ποσότητα του 

προϊόντος υπολογίζεται µε βάση την έκταση στην οποία πραγµατικά 

θα εφαρµοσθεί. 

• Καθαρισµός µηχανηµάτων: Ο καθαρισµός των µηχανηµάτων που 

χρησιµοποιήθηκαν για την εφαρµογή του σκευάσµατος γίνεται µε 

νερό. Η διάθεση του νερού πλυσίµατος να γίνεται µε τρόπο που να 

διασφαλίζει ότι δεν θα ρυπανθούν τα υπόγεια ή υπέργεια ύδατα. 
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7. Χρονικό διάστηµα 

ασφαλείας 

- 

 µεταξύ εφαρµογής και:    

 -σποράς ή φύτευσης 

της προσ- τατευόµενης 

καλλιέργειας 

 

 

 -σποράς ή φύτευσης 

των καλλιεργειών που 

ακολουθούν 

 

 - της πρόσβασης του 

ανθρώπου  
 

 ή των ζώων στην 

καλλιέργεια  

Κρατείστε τα παραγωγικά ζώα µακριά από την περιοχή εφαρµογής 

του σκευάσµατος για τουλάχιστον 13 εβδοµάδες µετά την 

εφαρµογή. 

 στην οποία έχει 

εφαρµοστεί το  

 

 σκεύασµα    

 

8  

 

 

 

 

 

 

Στοιχεία 

φυτοτοξικότητας, 

ευαισθησίας 

ποικιλιών και κάθε 

άλλης παρενέργειας 

στα φυτά ή τα 

προϊόντα τους. 

Το σκεύασµα δεν είναι φυτοτοξικό για τις καλλιέργειες της τοµάτας 

(αγρού, θερµοκηπίου) και της πατάτας, εφόσον πληρούνται οι οδηγίες 

χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα  

 

9  Σήµανση 

σκευάσµατος: 

Xη-ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ 

Ν ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

 

10  Φράσεις R R22  Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης 

R43  Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή µε το δέρµα 

RO10 Επικίνδυνο για τα παραγωγικά ζώα 

RO12/RO14 Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα και πουλιά 

R51/53 Toξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει 

µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον 
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11  Φράσεις S   

S2 Φυλάσσεται µακριά από παιδιά 

S13 Φυλάσσεται µακριά από τρόφιµα ποτά και ζωοτροφές 

S20/21 Mην τρώτε πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιµοποιείτε 

S24 Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα. 

S46 Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και 

δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. 

S36/37/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία, γάντια και συσκευή 

προστασίας µατιών/προσώπου όταν χειρίζεστε ή εφαρµόζετε ή εφαρµόζετε το 

προϊόν και όταν καθαρίζετε µολυσµένα µηχανήµατα. 

 

«Απαγορεύεται η εφαρµογή του προϊόντος µε το χέρι/χειροκίνητη 

συσκευή διασποράς διότι θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία του 

χρήστη». 

«Μην αφήνετε στο έδαφος κόκκους µη ενσωµατωµένους για να µην έχουν 

πρόσβαση σε αυτούς τα άγρια πτηνά, τα θηράµατα, τα παραγωγικά και 

κατοικίδια ζώα» 

SP1 «Μη ρυπαίνετε τα νερά µε το σκεύασµα ή τη συσκευασία του». 

S61 Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές 

οδηγίες/ δελτίο δεδοµένου ασφαλείας. 

 

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 

ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.» 
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Πρώτες βοήθειες - 

Αντίδοτο 
 Πρώτες βοήθειες - αντίδοτο: 

Γενικές πληροφορίες:  Το fosthiazate αναστέλλει τη δράση της 

ακετυλοχολινεστεράσης.  

Τα συµπτώµατα δηλητηρίασης είναι: έντονος ιδρώτας, 

πονοκέφαλος, αδυναµία, λιποθυµία και ίλιγγος, ναυτία στοµαχικοί 

πόνοι, εµετός, µικρό άνοιγµα της ίριδας, σκοτεινή όραση, αθέλητη 

κίνηση των µυών. Η θεραπευτική αντιµετώπιση αποσκοπεί στην 

ενεργοποίηση της χολινεστεράσης και στην εξάλειψη των 

αποτελεσµάτων την έκθεσης. 

Σε περίπτωση που εµφανιστεί κάποιο από τα παραπάνω 

συµπτώµατα σταµατήστε αµέσως οποιαδήποτε εργασία. Βγάλτε 

τα λερωµένα ρούχα. Πλύνετε το εκτιθέµενο δέρµα και τα µαλλιά. 

Καλέστε αµέσως γιατρό και δείξτε του την ετικέτα. 

Σε περίπτωση κατάποσης: Χορηγήστε άφθονο νερό, και 

προκαλέστε εµετό δίνοντας µία δόση σιρόπι ιπεκακουάνας (15 ml). 

Αν δεν προκληθεί εµετός µέσα σε 10-20 λεπτά, χορηγήστε δεύτερη 

δόση. Αν δεν είναι διαθέσιµο το syrup of ipecac προκαλέστε εµετό, 

ενεργόντας στο πίσω µέρος του φάρυγγα µε µη αιχµηρό 

αντικείµενο. Μην προκαλείτε εµετό και µη δίνετε τίποτε από το 

στόµα σε άτοµο που δεν έχει τις αισθήσεις του. Συµβουλευθείτε 

γιατρό. 

Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια:  Βγάλτε αµέσως τυχόν φακούς 

επαφής. Πλύντε τα µάτια µε άφθονη ποσότητα νερού τουλάχιστον 

για 15 λεπτά. Αν ο πόνος, το φούσκωµα ή η φωτοφοβία επιµένουν, 

συµβουλευτείτε οφθαλµίατρο. 

Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα: Πλύντε αµέσως µε άφθονο 

νερό και σαπούνι. Βγάλτε τα λερωµένα ρούχα και τα παπούτσια. 

Συµβουλευθείτε γιατρό. 

Σε περίπτωση δηλητηρίασης από την αναπνευστική οδό:  

Μεταφέρετε αµέσως τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Συµβουλευθείτε 

γιατρό. 

Αντίδοτο:  Αν  δεν  έχει  εµφανισθεί  κυάνωση,  χορήγηση  θειϊκής  

ατροπίνης  ενδοφλεβίως  σε  δόσεις   2 - 4  mg. 

Aν έχει εµφανιστεί κυάνωση, χορήγηση της ίδιας δόσης θειϊκής 

ατροπίνης ενδοµυϊκά.  

Η χορήγηση της ατροπίνης επαναλαµβάνεται σε διαστήµατα 5-10 

λεπτών µέχρι να εµφανιστούν συµπτώµατα ατροπινισµού (ξηρότητα 

(αναστολή βρογχικών εκκρίσεων), κοκκίνισµα του δέρµατος, 

ταχυκαρδία, διαστολή της κόρης των µατιών). Μερικά από τα 

συµπτώµατα ατροπινισµού πρέπει να διατηρηθούν τουλάχιστον για 

48 ώρες. 

Ενεργοποίηση της χολινεστεράσης: Η Pralidoxime chloride (2-

ΡΑΜ, Protopam-chloride) ενεργοποιεί την ακετυλοχολινεστεράσης, 

και µπορεί να είναι αποτελεσµατικό ως συνοδευτικό της ατροπίνης 

εάν χορηγηθεί εντός 12ώρου. 

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 2107793777 
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13 Προστασία των καταναλωτών  

   

  

13.1 Μέγιστα Όρια  

Υπολειµµάτων 

(MRLs) 

Φυτικά προϊόντα Προσωρινά 

σε mg/kg  

 

fosthiazate Έχουν οριστεί προσωρινά 

Ευρωπαϊκά υπολείµµατα µε τον 

κανονισµό 396/2005 

 

 

13.2 Τελευταία επέµβαση 

πριν τη συγκοµιδή ή πριν τη 

διάθεση στην αγορά όταν 

πρόκειται για 

µετασυλλεκτικές χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα 

 

 

Ηµέρες 

 Πατάτα - 

 Τοµάτα - 

 

14  Συνθήκες 

αποθήκευσης, 

χρονική 

σταθερότητα του 

σκευάσµατος 

Το σκεύασµα παραµένει σταθερό για δύο (2) χρόνια στην 

αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό, 

δροσερό και καλά αεριζόµενο, σε θερµοκρασίες µεταξύ  0  

και  32°C. 

 

 

 

15  Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης 

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 περιήλθαν 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 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 

 

 

 

 
  

Κ. ΣΚΙΑ∆ΑΣ 
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∆ – 7 (GAP) 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
 

Εµπορική ονοµασία:    NEMATHORIN 10 G 

∆ραστικές ουσίες 
EEC, CIPAC, and CCPR No (s)     Fosthiazate 

        

`       Σελίδα: 1 

Κύριες χρήσεις π.χ. εντοµοκτόνο, µυκητοκτόνο   :Νηµατωδοκτόνο- εντοµοκτόνο       Χώρα: Ελλάδα  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Σκεύασµα Εφαρµογή ∆οσολογία ανά επέµβαση Καλλιέ

ργεια 

και / ή 

συνθήκ

ες 

χρήσης 

 

 

 

 

(α) 

Κράτος 

Μέλος ή 

Χώρα 

Εµπορικό όνοµα 

του σκευάσµατος 

(Α)  

(Θ) 

 ή  

(Κ) 

 

 

 

 

(β) 

Εχθρός, Οµάδα 

εχθρών ή 

ασθενειών ή 

ζιζανίων που 

ελέγχονται 

 

 

 

(γ) 

Μορφή 

 

 

 

 

 

 

(δ-στ) 

Περιεκτ. 

σε δ.ο. 

 

 

 

 

 

(θ) 

Μέθοδος 

/τρόπος 

 

 

 

 

 

(ζ-η) 

Στάδιο ανάπτυξης 

& εποχή 

 

 

 

 

(ι) 

Αριθµός 

εφαρµογ

ών . 

Μέγ. 

 

 

 

 

(κ) 

Χρονικό 

µεσοδιάστηµα 

µεταξύ 

εφαρµογών 

Χλγ. ∆.ο. / 

εκατόλιτρο ελάχ. 

Μέγ. 

Λίτρα 

ψεκαστικού 

υγρού / 

εκτάριο ελάχ. 

Μέγ. 

Χλγ 

δ.ο. / 

εκτάρι

ο ελάχ. 

Μέγ. 

Τελευταία 

επέµβαση πριν 

τη συγκοµιδή 

 

 

 

 

(λ) 

Παρατηρή

σεις 

 

 

 

 

 

 

 

(µ) 

Ελλάδα 

Κυστονηµατώδεις 

(Globodera 

rostochiensis, 

Globodera pallida) 

0-3 ηµέρες πριν 
τη φύτευση 

3 
Πατάτα 

 

 

NEMATHORIN 

10 G 
Α 

Σιδηροσκώληκες 

(Agriotes sp) 

G  100 g/kg 

0-3 ηµέρες πριν 

τη φύτευση 

1 - - - 

2 

Το προϊόν 

εφαρµόζεται 

πριν τη 

φύτευση 

- 

Τοµάτα Ελλάδα 
NEMATHORIN 

10 G 
Α/Θ 

Κοµβονηµατώδεις 

(Meloidogyne spp.) 

 

G 

 
100 g/kg 

∆ιασπορά 

σε όλη 

την 

επιφάνεια 

ή κατά 

µήκος των 

γραµµών 

µε 

µηχανήµατ

α 

διασποράς 

κικκωδών 

σκευασµάτ

ων και 

ενσωµάτωσ

η αµέσως 

µετά την 

εφαρµογή 

σε βάθος 

10-15 εκ. 

0-3 ηµέρες πριν 

τη φύτευση ή τη 

µεταφύτευση 

  

1 - - - 3 

Το προϊόν 

εφαρµόζεται 

πριν τη 

φύτευση ή τη 

µεταφύτευση 

- 

 

 

Παρατηρήσεις: (α)   Για τις καλλιέργειες, η ταξινόµηση της ΕΕ και του Codex (και τα δύο)   (η)   Τρόπος. Πχ σ΄ όλη την επιφάνεια, από αέρος, στις γραµµές, ατοµικά φυτά 

θα πρέπει να χρησιµοποιούνται.  Οπου βρίσκει εφαρµογή, οι συνθήκες            – ο τύπος του ψεκαστικού µηχανήµατος θα πρέπει να προσδιορίζεται 
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χρήσης θα πρέπει να περιγράφονται (π.χ. καπνισµός των κατασκευών).   (θ)   g/kg ή g/lt 

(β)   Ανοιχτού αγρού (Α), εφαρµογές σε θερµοκήπια (Θ), ή σε κλειστούς χώρους (Κ).  (ι)    Στάδιο ανάπτυξης κατά την τελευταία εφαρµογή (BBCH Monograph, Growth 

(γ)   πχ. Μασητικά και µυζητικά έντοµα, έτοµα εδάφους, έντοµα φυλλώµατος, ζιζάνια         Stages of Prants, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), περιλαµβάνοντας όπου 

(δ)   πχ. Βρέξιµη σκόνη (WP), γαλακτοποιήσιµο συµπήκνωµα (EC)           βρίσκει εφαρµογή, πληροφορίες σχετικά µε την εποχή κατά τον χρόνο εφαρµογής


