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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   7 - 11 - 2011 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ:   102344 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ   

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ    

 

  Προς: 

   

 

Ταχ . ∆/νση: 

 

Λ. Συγγρού 150 

 

Fine Agrochemicals Limited, UK 

∆ια της ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ  

Φλέµιγκ 15,  

Τ.Κ.  15123 Μαρούσι 

Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ   (µε απόδειξη) 

TELEFAX: 210 92 12 090    

Πληροφορίες: Γ. Τσιάµπα Κοιν.: 1 Γραφείο Υπουργού  

κ. Κ. Σκανδαλίδη 

Τηλέφωνο: 210 928 7228  2 Γραφείο Υφυπουργού  

e-mail: syg064@minagric.gr   κ. I. ∆ριβελέγκα 

   3 Περιφερειακές Ενότητες 

ΘΕΜΑ:   ∆/νσεις Αγροτικής  

Οικονοµίας & Κτηνιατρικής 

   Έδρες τους 

  4 Μ.Φ.Ι. 

Τµήµα Ελέγχου Γεωργικών 

Φαρµάκων  

  5 Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. 

   Έδρες τους  

  6 Ε.ΣΥ.Φ. 

Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα 

   7 Εσωτερική διανοµή: 

   -Τµήµατα Β΄, Γ΄ & Ε΄ της 

    ∆/νσής µας 

 

«Τροποποίηση της µε αριθµό 

8122/4-7-2006 οριστικής έγκρισης 

του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(φυτορρυθµιστική ουσία)  PERLAN 

1,9/1,9 SL (δ.ο. Gibberellins A4 and 

A7 + 6-benzyladenine)  ως προς την 

εγγυηµένη σύνθεση, το εργοστάσιο 

παρασκευής της δραστικής ουσίας, 

τον κάτοχο της έγκρισης, το 

παρασκευής και εργοστάσιο 

συσκευασίας του σκευάσµατος και 

την ηµεροµηνία λήξης της 

έγκρισης» 

  

8 

 

 

-Γραµµατεία της ∆/νσής µας 

Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων 

∆ιδότου 26, Αθήνα 

 

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 21
ης

 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. 
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2. Τη µε  αριθ. 132425/16-9-2009 (ΦΕΚ 2030/Β/21-9-2009) Κοινή Υπουργική Απόφαση για 

την “καταχώριση διάφορων δραστικών ουσιών στο Παράρτηµα Ι του Προεδρικού 

διατάγµατος 115/1997 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων σε συµµόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συµβουλίου, όπως έχει 

συµπληρωθεί» (Α΄ 104), σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 2008/127/ΕΚ της Επιτροπής 

της 18
ης

 ∆εκεµβρίου 2008. 

3. Την Οδηγία 2011/1/ΕΕ της Επιτροπής της 3
ης

 Ιανουαρίου 2011 για τροποποίηση της 

οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου ώστε να καταχωριστεί η ουσία 6-benzyladenine ως 

δραστική ουσία και για την τροποποίηση της απόφασης 2008/941/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 τον κανονισµό 149/2008 

της Επιτροπής της 29ης Ιανουαρίου 2008. 

5. Το Π.∆. 89/2010 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

(ΦΕΚ 154 Α’). 

6. Τη µε αριθ. 155540/30-6-2011 (ΦΕΚ 1588/Β’/1-7-2011) απόφαση του Πρωθυπουργού και 

του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για «ανάθεση αρµοδιοτήτων στον 

Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Ιωάννη ∆ριβελέγκα». 

7. Τη µε αριθ. πρωτ. 97246/30-5-2011 αίτηση της ενδιαφερόµενης εταιρείας Fine 

Agrochemicals Limited, UK δια της ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  

 
Α Τροποποιούµε την µε αρ. αριθ. 8122 έγκριση διάθεσης στην αγορά, του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος (φυτορρυθµιστική ουσία) PERLAN 1,9/1,9 SL (δ.ο. 

Gibberellins A4 and A7 + 6-benzyladenine) η οποία χορηγήθηκε µε την αριθ. 119540/4-

7-2006 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ως προς την 

εγγυηµένη σύνθεση, το εργοστάσιο παρασκευής της δραστικής ουσίας, τον κάτοχο της 

έγκρισης, το παρασκευής και εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσµατος και την 

ηµεροµηνία λήξης της έγκρισης, η οποία και διαµορφώνεται ως ακολούθως:  

 

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

 

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

1.1.β Ηµεροµηνία λήξης 

8122 

4-7-2006 

31-08-2015 

 

 

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εµπορικό όνοµα PERLAN 1,9/1,9 SL 

1.2.β Μορφή:  Πυκνό ∆ιάλυµα (SL)   

 

1.3 ∆ραστική ουσία (ες) 

α) Κοινή ονοµασία της/των 

δραστική/ςών ουσίας/ών κατά ISO 

Gibberellins A4 and A7 +  

6-benzyladenine 

 

 

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά 

καθαρής δραστικής ουσίας 

σε καθαρή δραστική 

ουσία: 

Gibberellins A4 and A7:  

≥85% GA4A7    

6-benzyladenine min.≥ 973 g/kg 
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γ) Παρασκευαστής της δ.ο.: Gibberellins A4 and A7:  

Fine Agrochemicals Limited, 

Hill End House, 

Whittington, Worcester, WR5 2RQ, UK  

 

6-benzyladenine 

Fine Agrochemicals Limited, 
Hill End House, 

Whittington, Worcester, WR5 2RQ, UK  

 

 

 

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Gibberellins A4 and A7:  
ZHEJIANG QIANJIANG 

BIOCHEMICAL CO., LTD. 

 

6-benzyladenine 

Taizhou Dapeng Pharmaceutical Industry 

Company, LTD., Κίνα 

 

(η ∆/νση του εργοστασίου είναι  

εµπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται 

στο Παράρτηµα Ι της παρούσας). 

 

 

 

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της  

δραστικής ουσίας: 

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής 

ουσίας Gibberellins A4 and A7 όπως 

έχουν κατατεθεί από την Παρασκευάστρια 

Fine Agrochemicals Limited UK, κατά 

την διαδικασία συµµόρφωσης µε την 

οδηγία καταχώρηση µε ηµεροµηνία 6-8-

2009 (Αρ.Πρ. Υ.Α.Α.Τ. 131426) και 

παραµένουν στα αρχεία της Αρµόδιας 

Αρχής. 

 

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής 

ουσίας 6-benzyladenine όπως έχουν 

κατατεθεί από την Παρασκευάστρια Fine 

Agrochemicals Limited UK, κατά την 

διαδικασία συµµόρφωσης µε την οδηγία 

καταχώρηση µε ηµεροµηνία 30-5-2011 

(Αρ.Πρ. Υ.Α.Α.Τ. 97249) και παραµένουν 

στα αρχεία της Αρµόδιας Αρχής. 
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1.4 Πληροφορίες για το σκεύασµα 
 

 

α) Κάτοχος της έγκρισης:
 
 Fine Agrochemicals Limited, 

Hill End House, 

Whittington, Worcester, WR5 2RQ, UK  

Τηλ.: +44 1905 361800 

Fax: + 44 1905 361810 

E-mail: mariam@fine.eu 

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας για την Ελλάδα: 

Χελλαφάρµ ΑΕ,  

Φλέµιγκ 15, 15123 Μαρούσι 

Τηλ: 2106800900 

Fax: 2106833488 

e-mail: info@hellafarm.gr 

 

 

 

β) Υπεύθυνος για την τελική 

συσκευασία και σήµανση (εφόσον 

είναι διαφορετικός από τον κάτοχο 

της έγκρισης) 

Ο κάτοχος της έγκρισης   

Fine Agrochemicals Limited, UK 

 

 

γ) Παρασκευαστής σκευάσµατος: Fine Agrochemicals Limited, 
Hill End House, 

Whittington, Worcester, WR5 2RQ, UK  

 

 

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του 

σκευάσµατος 

Schirm GmbH, Γερµανία  

 

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του 

σκευάσµατος 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των 

επιχειρήσεων: 

 

1. Schirm GmbH, Γερµανία 

2. ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ Στυλίδα Φθιώτιδας 

 

 

στ) Εγγυηµένη σύνθεση του 

σκευάσµατος: 
Gibberellins A4 + A7              1,9% β/ο 

+ 6-benzyladenine                   1,9% β/ο 

 Βοηθητικές ουσίες :                95,98 % β/β 

 

Η πλήρης εγγυηµένη σύνθεση του 

σκευάσµατος προσδιορίζεται στην DPD της 

αίτησης της εταιρείας µε αριθ. πρωτ. 

93264/29-1-2004 και παραµένουν στα 

αρχεία της Αρµόδιας Αρχής. 

 

 

2 Συσκευασία 
 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 Φιάλες 100, 500 κ.εκ και 1 λίτρου HDPE ή COEX 
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3  Οδηγίες χρήσης: 

 
Προορίζεται µόνο για επαγγελµατίες χρήστες. 

 

Τρόπος εφαρµογής:  
Ψεκασµός πλήρους κάλυψης φυλλώµατος χωρίς απορροή. 

 

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:  
Γεµίστε το  ψεκαστικό µέχρι τη µέση  και αρχίστε την ανάδευση. 

Προσθέστε την  ποσότητα που αναλογεί στην επιφάνεια που 

θέλετε να ψεκάσετε. Συµπληρώστε µε την υπόλοιπη ποσότητα 

νερού που χρειάζεται συνεχίζοντας την ανάδευση. 

 

Συνδυαστικότητα: Συνιστάται να χρησιµοποιείται µόνο του. 

 

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: 

Τα κενά µέσα συσκευασίας (φιάλες ή δοχεία) ξεπλένονται υπό 

πίεση µε ειδικό µηχανισµό ή γίνεται τριπλό ξέπλυµα (τα νερά του 

ξεπλύµατος ρίχνονται στο ψεκαστικό υγρό) και αφού τρυπηθούν 

προηγουµένως, για τη διασφάλιση της µη περαιτέρω χρήσης, 

εναποτίθενται όλα σε σηµεία συλλογής για ανακύκλωση ή 

ανάκτηση ενέργειας. 

 

4  

 

Κατηγορία και 

τρόπος δράσης: 

Φυτορρυθµιστική ουσία για την αύξηση του µεγέθους και τη 

βελτίωση του σχήµατος των µήλων. 

 

5  5.1 Φάσµα δράσης 

 

∆όσεις σκευάσµατος 

 

Πεδίο 

Εφαρµογής 
Στόχος κ.εκ./ 100 

λίτρα ψεκ. 

Υγρού 

Όγκος 

ψεκ. υγρού 

λιτρα / 

στρέµµα 

Κ.εκ/ 

στρέµµα 

 

Χρόνος εφαρµογής 

Μέγιστος 

αριθµός 

εφαρµογών ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο/µεσοδιά

στηµα 

επεµβάσεων σε 

ηµέρες 

Μηλιά  

 

Αύξηση 

του 

µεγέθους 
και 

βελτίωση 

του 

σχήµατος 

των µήλων 

35-50 

+ 

40-100 

µη ιονικού 

διαβρέκτη 

(2) 

100 35-50 Συνιστώνται 2 

ψεκασµοί µε 

µεσοδιάστηµα 7-14 

ηµερών περίπου, η 

πρώτη εφαρµογή 

κατά την έναρξη της 
άνθησης (30-40% 

των ανθέων ανοικτά) 

και η δεύτερη κατά 

το στάδιο της  

πτώσης των πετάλων. 

 

2/ 7-14 

Παρατηρήσεις : 
1. Οι ψεκασµοί πρέπει να γίνονται µε τη δροσιά τις απογευµατινές ώρες. 

2. Η χρήση κατάλληλου µη ιονικού διαβρεκτικού παράγοντα στο µίγµα βυτίου µε το 

PERLAN SL θα βελτιώσει την κάλυψη των ανθέων και την αποτελεσµατικότητα του 

προϊόντος. Εφαρµογή υπό µορφή πολύ λεπτών σταγονιδίων ώστε να εξασφαλίζεται η 

καλή κάλυψη χωρίς απορροή. 
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3. Να µην εφαρµόζεται όταν η θερµοκρασία είναι µικρότερη από 5
ο
C ή µεγαλύτερη από 

32
ο
C. 

4. Μην το χρησιµοποιείτε όταν προβλέπεται ότι θα βρέξει µέσα σε 6 ώρες από την εφαρµογή. 

5. Η εφαρµογή να γίνεται όταν τα δέντρα είναι στεγνά. 

6. Να χρησιµοποιείται καθαρό νερό για τη διάλυση του φαρµάκου και το ψεκαστικό υγρό να 

εφαρµόζεται µέσα σε 24 ώρες από την προετοιµασία του. 

7. Το pH του ψεκαστικού υγρού να µην υπερβαίνει το 8. 

8. Να χρησιµοποιείται όταν οι συνθήκες θρέψης της καλλιέργειας  είναι κανονικές. 

 

6  

 

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 προσ-  

 τατευόµενης 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. 

∆εν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώµενες χρήσεις και 

δόσεις.  

 
Επιδράσεις σε παρακείµενες καλλιέργειες: ∆εν 

αναµένεται να υπάρξουν, κατά την εφαρµογή του 

PERLAN SL, δυσµενείς επιδράσεις από τη µεταφορά µε 

τον άνεµο, σταγονιδίων ψεκαστικού υγρού σε 

παρακείµενες καλλιέργειες. Πάντως θα πρέπει να 

λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα και κυρίως να 

αποφεύγεται ο ψεκασµός όταν φυσά άνεµος, ώστε να 

µην συµβαίνει µεταφορά σταγονιδίων ψεκαστικού υγρού 

σε παρακείµενες καλλιέργειες. 

 

9  Σήµανση 

σκευάσµατος: 
-- 

 

10  Φράσεις R --. 
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11  Φράσεις S S1/2       Φυλάξτε το κλειδωµένο µακριά από παιδιά. 

S13       Φυλάξτε το µακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές. 

S20/21     Όταν το χρησιµοποιείται µην τρώτε, µην πίνετε και 

µην καπνίζετε. 

S37      Φοράτε κατάλληλα γάντια. 

 

∆ελτίο δεδοµένων ασφαλείας παρέχεται στον επαγγελµατία 

χρήστη εφόσον ζητηθεί. 

 

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 

περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης στην ετικέτα  
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Πρώτες βοήθειες - 

Αντίδοτο 

Σε περίπτωση αδιαθεσίας από εισπνοή ψεκαστικού υγρού: 

Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και διατηρήστε τον 

ζεστό. 

Αν πέσει στο δέρµα: αποµακρύνετε τα λερωµένα ρούχα και 

πλυθείτε µε άφθονο νερό και σαπούνι. 

Αν πέσει στα µάτια: ξεπλύνετε µε άφθονο νερό κρατώντας τα 

βλέφαρα ανοιχτά. 

Σε περίπτωση κατάποσης: µην προκαλείτε εµετό. ∆ώστε πολύ 

νερό ή γάλα. Μη δίνετε ποτέ να πιει άτοµο που δεν έχει τις 

αισθήσεις του. 

 

Ζητείστε ιατρική συµβουλή. ∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. 

Ακολουθείται συµπτωµατική θεραπεία.   

Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: (210) 7793777 

 

 

13 Προστασία των καταναλωτών  

13.1 Μέγιστα Όρια 

Υπολειµµάτων (MRLs) 

Φυτικά 

Προϊόντα 
MRLs  

(mg/kg) 

 

 ∆εν εφαρµόζεται.   

 

 

13.2 Τελευταία επέµβαση Φυτικά προϊόντα Ηµέρες  

πριν τη συγκοµιδή ή 

πριν τη διάθεση στην 

αγορά όταν πρόκειται 

για µετασυλλεκτικές 

χρήσεις 

 

∆εν εφαρµόζεται   
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Συνθήκες 

αποθήκευσης, χρονική 

σταθερότητα του 

σκευάσµατος. 

Να αποθηκεύεται στην αρχική και καλά κλεισµένη 

συσκευασία του,  σε χώρο ξηρό και δροσερό. Στις συνθήκες 

αυτές διατηρείται για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια. 
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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. 

Η έγκριση θα ανακληθεί στις 31-08-2013 εάν δεν υποβληθεί από τον κάτοχο της έγκρισης 

αίτηση συνοδευόµενη από φάκελο µε τα στοιχεία του Παραρτήµατος ΙΙΙ για αξιολόγηση 

σύµφωνα µε τις ενιαίες αρχές που προβλέπονται στο Παράρτηµα VI του Π.∆. 115/97. 

 

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 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
 

 

I. ∆ΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ 
 


