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«Τροποποίηση της με αριθ. 70119 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) PIXEL 96 EC (s-metolachlor 96% β/ο) ως προς
τα στοιχεία του παρασκευαστή και των εργοστασίων παρασκευής της δραστικής ουσίας, τα
στοιχεία του παρασκευαστή και των εργοστασίων παρασκευής και συσκευασίας του
σκευάσματος, τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες
το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί, την ταξινόμηση και επισήμανση
του σκευάσματος»

AΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
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Έχοντας υπόψη:
Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 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 45 αυτού.
Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά,
ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το
άρθρο 109 αυτού.
Τη με αριθ. πρωτ. 4933/75184/25-05-2018 (ΑΔΑ: Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ) απόφαση διορισμού του
Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας.
Το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», όπως ισχύει.
Τη με αριθ. πρωτ. 14335/163260/20.03.2015 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό
70119 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) PIXEL 96 EC (smetolachlor 96% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Τη με αριθ. πρωτ. 4168/111038/28.04.2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.
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I.

Τροποποιούμε τη με αριθ. 70119 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού
προϊόντος PIXEL 96 EC (s-metolachlor 96% β/ο), που χορηγήθηκε με τη με αριθ. πρωτ.
14335/163260/20.03.2015 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς τα στοιχεία του
παρασκευαστή και των εργοστασίων παρασκευής της δραστικής ουσίας, τα στοιχεία του
παρασκευαστή και των εργοστασίων παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος, τις ειδικές
συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί, την ταξινόμηση και επισήμανση του σκευάσματος.

Τα σημεία 1.3, 1.4γ, 1.4δ, 1.4ε, 6, 10, 11 και 12 διαμορφώνονται ως εξής:

1.3 Δραστική ουσία
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

S-metolachlor

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής
ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

96% β/β min

Χημική ομάδα

Χλωροακεταµίδια

Παρασκευαστής

Syngenta Crop Protection AG
CH-4058 Basel, Ελβετία

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
CABB AG
Düngerstrasse 81, CH-4133 Pratteln, Ελβετία

Τεχνικές προδιαγραφές της
δραστικής ουσίας

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας Smetolachlor όπως αυτές κατατέθηκαν με την με αριθ.
πρωτ. 116540/20.11.2003 αίτηση της ενδιαφερόμενης
εταιρείας για το σκεύασμα DUAL GOLD 96 EC. Είναι
εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία
της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα
γ) Παρασκευαστής σκευάσματος

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος

Syngenta Crop Protection AG
CH 4058 – Basel, Ελβετία
Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
1. Syngenta Crop Protection Monthey SA
Route de l'Ile au Bois, CH-1870 Monthey, Ελβετία
2. Syngenta España, S.A.
La Relba, s/n°, O Porriño (Pontevedra)
36400, Iσπανία
3. Syngenta Production France S.A.S.
Route de la gare, F-30670 Aigues Vives, Γαλλία
4. CHEMARK ZRT
06/75 hrsz., H-8182 Berhida
Peremarton Gyártelep, Ουγγαρία
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Ειδικές συνθήκες γεωργικές,
φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές
υπό τις οποίες το σκεύασμα
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να
αποκλειστεί

Δηλώσεις
επικινδυνότητας

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
1. Syngenta Hellas AEΒΕ
2ο χιλιόμετρο Κοινοτικής οδού, Οινόφυτα
Αγ. Θωμά, 32011, Οινόφυτα Βοιωτίας, Ελλάδα
2. Syngenta Crop Protection Monthey SA
Route de l'Ile au Bois, CH-1870 Monthey, Ελβετία
3. Syngenta España, S.A.
La Relba, s/n°, O Porriño (Pontevedra)
36400, Iσπανία
4. Syngenta Production France S.A.S.
Route de la gare, F-30670 Aigues Vives, Γαλλία
5. CHEMARK ZRT
06/75 hrsz., H-8182 Berhida
Peremarton Gyártelep, Ουγγαρία
6. ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.
Αγ. Ιωάννης, Στυλίδα Φθιώτιδας

• Αν δεν βρέξει σε µία εβδομάδα από την εφαρμογή να
επακολουθήσει πότισµα µε τεχνητή βροχή.

• Η εφαρμογή του PIXEL 96 EC δεν θα πρέπει να γίνεται σε
περιοχές όπου οι εδαφοκλιµατικές συνθήκες µπορεί να
ευνοήσουν την έκπλυση της δραστικής ουσίας και των
μεταβολιτών της στα υπόγεια ύδατα (δηλαδή σε αµµώδη
εδάφη σε περιοχές µε υψηλή βροχόπτωση) αλλά και για
την αποφυγή φυτοτοξικότητας.

H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες
επιπτώσεις.
EUH208: Περιέχει s-metolachlor. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική
αντίδραση.
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
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Δηλώσεις
προφύλαξης

P405+Ρ102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/
συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ ατμούς/ εκνεφώματα.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
Ρ280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα
ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με σύμφωνα με την
εθνική νομοθεσία.
SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην
πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να
αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις
λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.)
SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν
αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.
SPe3: Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μιαν αψέκαστη
ζώνη προστασίας 10 µέτρων για το καλαµπόκι και 5 μέτρων για άλλες
καλλιέργειες από την μη γεωργική γη.
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Πρώτες βοήθειες Αντίδοτο

Σε περίπτωση κατάποσης τοποθετείστε τον ασθενή σε καλά αεριζόµενο χώρο
και προστατεύστε τον από υποθερµία.
• Χορηγείστε επανειλημμένως ενεργό άνθρακα µε µεγάλη ποσότητα νερού.
• Προσοχή µη χορηγήσετε τίποτα στον παθόντα και µην του προκαλέσετε
εµετό σε περίπτωση που δεν έχει τις αισθήσεις του.
• Σε περίπτωση υποψίας για δηλητηρίαση, καλέστε αµέσως γιατρό.
P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο
σαπούνι και νερό.
P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε
προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής,
αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P333+P313: Eάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί
εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
P337+P313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε /
Επισκεφθείτε γιατρό.
P362+P364: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα
ξαναχρησιμοποιήσετε.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική
θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77 93777
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Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. πρωτ. 14335/163260/20.03.2015 απόφασή μας, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
κ.α.α

Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ
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