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ΘΕΜΑ:

«Tροποποίηση της µε αριθ. 7938
έγκρισης του φυτοπροστατευτικού
προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) PLEDGE
50 WP ως προς τον παρασκευαστή
της δ.ο., τις συσκευασίες και την
διαδικασία
καθαρισµού
του
ψεκαστήρα ”
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Προς:

Sumitomo Chemical Agro
Europe SAS
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ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε
Φλέµιγκ 15 ΜΑΡΟΥΣΙ 15123
(µε απόδειξη)
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Έδρες τους
4. Μ.Φ.Ι.
Τµήµα Ελέγχου Γεωργικών
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∆ιεύθυνσης
8. Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων
∆ιδότου 26, Αθήνα
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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 ειδικότερο το άρθρο 80 αυτού.
2. Την µε αριθ. 7938 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) PLEDGE 50 WP ,
η οποία χορηγήθηκε µε την αριθ. 187501/29-7-2010 Απόφασή µας
3. Το Π.∆. 89/7.9.2010 (Α΄ 154) «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. -Τη µε αριθ. 155540/30.6.2011 (B΄ 1588) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για “ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων Ιωάννη ∆ριβελέγκα ”.
5. Την από 1-3-2011 αίτηση της ενδιαφερόµενης εταιρείας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ι.

Τροποποιούµε την µε αριθ. 7938 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος ( ζιζανιοκτόνο)
PLEDGE 50 WP , η οποία χορηγήθηκε µε την αριθ 187501/29-7-2010 Απόφασή µας , ως
προς τον παρασκευαστή της δ.ο., τις συσκευασίες και την διαδικασία καθαρισµού του
ψεκαστήρα .

Συγκεκριµένα,
Α. Το σηµείο 1.3 γ διαµορφώνεται ως εξής
1.3 ∆ραστική ουσία
γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

Sumitomo Chemical Agro Europe SAS

B.το σηµείο 2 διαµορφώνεται ως εξής
2 Συσκευασίες:
2.2 Συσκευασίες: (Σύνολο συσκευασιών: 8)
Α/Α
1.

Είδος
Υδατοδιαλυτά σακουλάκια
µέσα σε σακούλα και σε
κουτί

Μέγεθος
200 g, 400 g, 600g, 800g, 1kg,
1,2 kg, 1,4 kg, 1,6kg

Υλικό
Υδατοδιαλυτά σακουλάκια
(PVAL-Film / 450mm /
35µm) µέσα σε σακούλα
πολυαιθυλενίου & σε κουτί
χάρτινο

B.Στο σηµείο 3 ο Καθαρισµός ψεκαστήρα διαµορφώνεται ως εξής

Καθαρισµός ψεκαστήρα Πρέπει οπωσδήποτε να ξεπλένετε τον ψεκαστήρα µετά την χρήση του Pledge 50
WP µε διάλυµα 3% οικιακής αµµωνίας ή ειδικό καθαριστικό προϊόν και ποτέ µόνο µε νερό. Μη
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χρησιµοποιήσετε τον ψεκαστήρα για άλλο προϊόν αν δεν τον ξεπλύνετε σχολαστικά σύµφωνα µε την
ακόλουθη διαδικασία:
1. Aραιώστε το ψεκαστικό διάλυµα που έχει αποµείνει τουλάχιστον κατά 5 φορές και ψεκάστε το στην
ίδια καλλιέργεια ή σε άλλη που έχει εφαρµοστεί το προϊόν (σε αψέκαστη ζώνη ή σε τµήµα του
αγρού όπου δεν έχει εφαρµοσθεί η µέγιστη συνιστώµενη δόση).
2. Γεµίστε το βυτίο µε καθαρό νερό, κυκλοφορείστε το µέσα από όλα τα µέρη του ψεκαστικού για
τουλάχιστον 5 λεπτά και αδειάστε τελείως.
3. Γεµίστε το βυτίο µέχρι την µέση µε καθαρό νερό και προσθέστε ή ειδικό καθαριστικό προϊόν
σύµφωνα µε τις οδηγίες της ετικέτας του ή 1 λίτρο από διάλυµα οικιακής αµµωνίας
περιεκτικότητας 3% για κάθε 100 λίτρα νερού. Βάλτε σε λειτουργία τον αναδευτήρα και αφήστε το
διάλυµα να κυκλοφορήσει σε όλο το ψεκαστικό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Απογεµίστε το βυτίο µε
καθαρό νερό και αφήστε το επί δυο ώρες. Στην συνέχεια αδειάστε το τελείως.
4. Ξεπλύντε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα µέρη του ψεκαστικού µε καθαρό νερό.
5. Αφαιρέστε φίλτρα και µπέκ και ξεπλύντε τα ξεχωριστά σε δοχείο που περιέχει το διάλυµα
καθαρισµού που αναφέρεται στο σηµείο 3 στην ίδια συγκέντρωση και στη συνέχεια ξεπλύντε µε
καθαρό νερό.
Μη ρίχνετε ποτέ τα νερά του καθαρισµού σε αποχετεύσεις ή επιφανειακά νερά ούτε κοντά σε πηγάδια ή
άλλους υδάτινους πόρους ή άλλες καλλιέργειες ή εδάφη τα οποία πρόκειται να καλλιεργηθούν µε άλλες
καλλιέργειες

ΙΙ. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η µε αριθ. 187501/29-7-2010 Απόφασής µας, όπως ισχύει.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ι. ∆ΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ

