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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. Τη µε αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) Απόφαση του Υπ. Γεωργίας όσον αφορά «τον
καθορισµό και την τυποποίηση της σήµανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρµάκων»,
όπως ισχύει σήµερα και τη µε αριθ. 265/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) Απόφαση του Υπ.
Οικονοµίας και Οικονοµικών περί «Ταξινόµησης, συσκευασίας και επισήµανσης των
επικίνδυνων παρασκευασµάτων σε εναρµόνιση προς την Οδηγία 1999/45 (ΕΕ L 200 της
30.7.1999) του Ευ. Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, όπως ισχύει σήµερα.
3. Την Απόφαση του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών και του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων µε αριθ. 119119/19-7-2004 (ΦΕΚ 1177/Β/2-8-2004) για την «Τροποποίηση και
συµπλήρωση των διατάξεων του Π.∆. 115/1997, Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος
φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Α΄ 104), σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 2003/82/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 το SANCO doc.357 /rev.3/ 2008
5. Τη µε αριθ Οδηγία 2002/81/ΕΚ της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2002 µε την οποία
καταχωρήθηκε στο Παρ/µα Ι του Π∆ 115/1997 η δραστική ουσία flumioxazine.
6. Τη γνωµοδότηση του Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ για το 8ο θέµα της 2ης/10-6-2010 Συνεδρίασής του.
7. Τις διατάξεις του Π.∆. 187/7.10.2009 (ΦΕΚ 214/Α΄/7-10-09) «∆ιορισµός Υπουργών και
Υφυπουργών».
8. Τη µε αριθµό 316049/24.11.2009 (ΦΕΚ 2401/B΄/1.12.2009) απόφαση του Πρωθυπουργού και
της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για «ανάθεση αρµοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μιχαήλ Καρχιµάκη»
9. Την από 19-6-2006 αίτηση της εταιρείας καθώς και την από 1-7-2010 επιστολή της
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α

1

Χορηγούµε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύµφωνα µε το Π∆ 115/97, άρθρο 4
παρ.(1), στο φυτοπροστατευτικό προϊόν PLEDGE 50 WP της εταιρείας Sumitomo Chemical
Agro Europe SAS Γαλλίας µε υπεύθυνο επικοινωνίας στη χώρα µας την εταιρεία.
ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε., µε τα ακόλουθα στοιχεία :

Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

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

7938
29-7-2010
31-12-2012

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν
1.2.α Εµπορικό όνοµα
PLEDGE
1.2.β Μορφή:
Βρέξιµη σκόνη (WP)

1.3 ∆ραστική ουσία
α) Κοινή ονοµασία της δραστικής ουσίας flumioxazine
κατά ISO
(οµάδα φαινυλοφθαλιµιδίων)

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής 96.0 % (β/β) min
δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική
ουσία:
γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

Sumitomo Chemical Agro Europe S.A

δ) Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.

Oita Works
Sumitomo Chemical Co., Ltd.
Japan

(H ∆/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 flumioxazine προσδιορίζονται στο
Τµήµα J της αίτησης µε ηµεροµηνία 19 82006 (Αρ. Πρ. ΥΑΑκΤ 119626) και
παραµένουν στα αρχεία της Αρµόδιας
Αρχής.
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1.4 Πληροφορίες για το σκεύασµα
α) Κάτοχος της έγκρισης:

Sumitomo Chemical Agro Europe SAS
2 RUE CLAUDE CHAPPE
Τ.Κ. 69370 SAINT DIDIER AU MONT D’ OR,
FRANCE
Τηλ.: 33 478 64 32 50
Fax: 33 478 78 47 25 45
E-mail odile.mercier@sumitomo-chem.fr
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.
Φλέµιγκ 15 ΜΑΡΟΥΣΙ 15123
Τηλ. 2106800900

β) Υπεύθυνος για την τελική Ο κάτοχος της έγκρισης.
συσκευασία και σήµανση (εφόσον
είναι διαφορετικός από τον κάτοχο
της έγκρισης):
γ) Παρασκευαστής σκευάσµατος:
δ)

Εργοστάσια παρασκευής
σκευάσµατος

Sumitomo Chemical Agro Europe SAS
του Schirm AG, div. Sideco Γερµανίας
(η ∆/νσεη του εργοστασίου είναι εµπιστευτική
πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτηµα Ι της
παρούσας).

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του
σκευάσµατος

Συσκευάζεται
στις
εγκαταστάσεις
επιχειρήσεων:
1. ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.,
Αγ. Ιωάννης, Στυλίδα Φθιώτιδας
2. Schirm AG, div. Sideco Γερµανίας

στ) Εγγυηµένη σύνθεση του
σκευάσµατος:

flumioxazine: 50 % (β/β
βοηθητικές ουσίες: 47.92% β/β

των

Η πλήρης εγγυηµένη σύνθεση του σκευάσµατος
προσδιορίζονται στο Τµήµα J της αίτησης για
οριστική έγκριση µε ηµεροµηνία 19 8-2006 (Αρ.
Πρ. ΥΑΑκΤ 119626)και παραµένει στα αρχεία
της Αρµόδιας Αρχής στο part C της έκθεσης
αξιολόγησης (registration report).
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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
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Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται µόνο για επαγγελµατίες χρήστες.
Τρόπος εφαρµογής:
Ψεκασµός σε γυµνό έδαφος.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:
Γεµίστε το δοχείο του ψεκαστικού µηχανήµατος κατά το 1/3 µε νερό. Αρχίστε
την ανάδευση και προσθέστε τον απαιτούµενο αριθµό σακιδίων του
σκευάσµατος χωρίς να τα ανοίξετε (είναι υδατοδιαλυτά). Συνεχίστε την
ανάδευση µέχρι την πλήρη διάλυση των υδατοδιαλυτών σακιδίων.
Συµπληρώστε µε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.
Συνδυαστικότητα: --Καθαρισµός ψεκαστήρα Πρέπει οπωσδήποτε να ξεπλένετε τον ψεκαστήρα
µετά την χρήση του Pledge 50 WP µε διάλυµα 3% οικιακής αµµωνίας και
ποτέ µόνο µε νερό. Μη 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 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.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος
και της συσκευασίας:
Τα υλικά συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουµένως µε σχίσιµο , για τη
διασφάλιση της µη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σηµεία συλλογής για
ανάκτηση ενέργειας.

6

4

Κατηγορία και τρόπος δράσης:

5

5.1 Φάσµα δράσης

Μη διασυστηµατικό ζιζανιοκτόνο, µε προφυτρωτική κυρίως
δράση, εναντίον ετήσιων πλατύφυλλων και αγροστωδών
ζιζανίων σε καλλιέργειες αµπέλου, ελιάς και εσπεριδοειδών.
∆ρα ως αναστολέας βιοσύνθεσης της χλωροφύλλης
(παρεµπόδιση
του
ενζύµου
οξειδάση
του
πρωτοπορφυρινογόνου PPG-O).
.

∆όσεις σκευάσµατος
Πεδίο
Εφαρµογής

gr.
σκ./στρ.

Στόχος

αµπέλι

ελιά

και

30-40

Κατευθυνόµενος
ψεκασµός
στο
έδαφος,
προφυτρωτικά των
ζιζανίων. Εφαρµογή
κατά την περίοδο
του ληθάργου σε
πρέµνα ηλικίας άνω
των 4 ετών. Εάν οι
οφθαλµοί είναι σε
απόσταση από το
έδαφος
µικρότερη
των
40cm
να
εφαρµόζεται
το
αργότερο
3
εβδοµάδες πριν την
έκπτυξη
των
οφθαλµών.

30-80

Εσπεριδοειδή
πορτοκαλιά,
λεµονιά,
µανταρινιά,
γκρέιπ-φρουτ,
φράπα

Όγκος ψεκ.
υγρού λίτρα/
στρέµµα

30-120

ετήσια
πλατύφυλλα
αγρωστώδη
ζιζάνια

Τρόπος και χρόνος
εφαρµογής

30-80

Μέγιστος
αριθµός
εφαρµογ
ών/
καλλιεργ
ητική
περίοδο

1

1
Κατευθυνόµενος
ψεκασµός
στο
έδαφος,
προφυτρωτικά των
ζιζανίων.

2
(ελάχιστο
µεσοδιάσ
τηµα 4
µήνες)
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Ευαίσθητα ζιζάνια:
βλήτα (Amaranthus spp.), ανθέµιδα (Anthemis spp.,) αγριοβρώµες (Avena spp.), καψέλλα (Capsella
bursa-pastoris), κεράστιο (Cerastium arvense), λουβουδιά (Chenopodium album), κίρσιο (Cirsium
arvense), µουχρίτσα (Echinochloa crus-gallii), γεράνι (Geranium spp.), ηλιοτρόπιο (Heliotropium
europaeum), αγριοκρίθαρο (Hordeum murinum), δωδεκάνθι (Lamium amplexicaule), ήρες (Lolium spp.),
µολόχες (Malva spp.), παπαρούνα (Papaver rhoeas), φάλαρη (Phalaris spp.), πόα (Poa annua),
αντράκλα (Portulaca oleracea), ζωχοί (Sonchus spp.), µαρτιάκος (Senecio vulgaris), σισσύµπριο
(Sisymbrium irio), στύφνος (Solanum nigrum), στελλάριες (Stellaria spp.), τριβόλι (Tribulus terrestris),
µικρή τσουκνίδα (Urtica urens), βερόνικες (Veronica spp.).
Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:
αναγαλίδα (Anagallis arvensis), κόνυζα (Conyza spp.), βελονίδα (Erodium spp.), γαλατσιδες (Euphorbia
spp.), αγριοιβίσκος (Hibiscus trionum), πολυκόµπι (Polygonum aviculare), σετάριες (Setaria spp.).
Παρατηρήσεις:
Για αµπέλι, ελιά και εσπεριδοειδή
• Φυτρωµένα ζιζάνια σε νεαρό στάδιο (2-4 φύλλα) θα καταπολεµηθούν επίσης. Σε περίπτωση
παρουσίας ικανού αριθµού φυτρωµένων ζιζανίων, συνίσταται η µεγαλύτερη προτεινόµενη δόση ανά
καλλιέργεια.
•
Σε περίπτωση παρουσίας στον αγρό ζιζανίων µεγαλύτερου σταδίου ανάπτυξης, πρέπει να
προηγηθεί είτε η καταστροφή τους µε σκεύασµα glyphosate 36 SL (στην εγκεκριµένη δοσολογία
του) είτε το Pledge 50 WP να χρησιµοποιηθεί ως µίγµα βυτίου (στην δόση των 40γρ/στρέµµα) µε
glyphosate 36 SL (στην εγκεκριµένη δοσολογία του).
•
∆ιάρκεια δράσης: 4-6 µήνες, ανάλογα µε την δόση. Οι µέγιστες δόσεις παρέχουν τη µεγαλύτερη
διάρκεια προστασίας.
•
Οι µικρότερες δόσεις συνίστανται σε ελαφρά – µέσης σύστασης εδάφη καθώς και σε
αναµενόµενη χαµηλή πυκνότητα ζιζανίων, ενώ οι υψηλότερες δόσεις συνίστανται σε βαριά εδάφη
και σε αναµενόµενη υψηλή πυκνότητα ζιζανίων.
•
Αν δεν βρέξει τις πρώτες 10 ηµέρες µετά την εφαρµογή, συνιστάται πότισµα.
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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 προστατευόµενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των
καλλιεργειών που ακολουθούν

- της πρόσβασης του ανθρώπου
ή των ζώων στην καλλιέργεια
στην οποία έχει εφαρµοστεί το
σκεύασµα

Στον ίδιο αγρό, το επόµενο φθινόπωρο µπορεί να
σπαρεί µόνο σιτάρι αφού προηγηθεί βαθιά άροση.
.

---
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Στοιχεία
∆εν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώµενες καλλιέργειες και δόσεις
φυτοτοξικότητας,
εφαρµογής.
ευαισθησίας
ποικιλιών και κάθε
άλλης παρενέργειας
στα φυτά ή τα
προϊόντα τους.
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Σήµανση
σκευάσµατος:

T-Tοξικό,
N -Επικίνδυνο για το περιβάλλον
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Φράσεις R

R61: Μπορεί να βλάψει το έµβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης
R50/53 Πολύ τοξικό για υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να
προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο
περιβάλλον.
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Φράσεις S

S1/2 Φυλάσσεται κλειδωµένο και µακριά από παιδιά
S13 Φυλάσσεται µακριά από τρόφιµα ποτά και ζωοτροφές
S20/21 Mην τρώτε πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιµοποιείτε
S36/37 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία και γάντια
S46 Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και
δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα
S53 Αποφεύγετε την έκθεση - εφοδιαστείτε µε τις ειδικές οδηγίες πριν
από τη χρήση
Να φοράτε µάσκα µε φίλτρο κατά την ανάµιξη/φόρτωση και
κατάλληλες µπότες κατά την εφαρµογή
Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυµασία και
κατάλληλες µπότες εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρµογής µετά τον
ψεκασµό
S60 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους
ως επικίνδυνα απόβλητα.
S61 Αποφύγετε τη ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε
ειδικές οδηγίες /δελτίο δεδοµένων ασφαλείας.
SP1 ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ ΤΟΥ.
SPe3 Για να προστατέψετε τα φυτά µη στόχους να αφήσετε µιαν
αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 µέτρων από µη γεωργική γη.
«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης»
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Πρώτες βοήθειες Αντίδοτο

Η σκόνη µπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στο αναπνευστικό σύστηµα
και συµπτώµατα βρογχίτιδας.
Σε περίπτωση εισπνοής, µετακινηθείτε στον καθαρό αέρα. Αν τα
συµπτώµατα επιµένουν συµβουλευτείτε γιατρό.
Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, αφαιρέστε αµέσως τα µολυσµένα
ρούχα. Πλύνετε το δέρµα µε άφθονο νερό και σαπούνι.
Αν πέσει στα µάτια: Ξεπλύνετε αµέσως µε άφθονο νερό κρατώντας τα
βλέφαρα ανοικτά. Αν εµφανιστεί ερεθισµός, συµβουλευτείτε γιατρό.
Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε καλά το στόµα µε νερό.. Ζητείστε
ιατρική συµβουλή. Μην προκαλείτε εµετό σε άτοµα που δεν έχουν
πλήρως τις αισθήσεις τους ή βρίσκονται σε σύγχυση. Συµβουλευτείτε
γιατρό.
Εφαρµόστε συµπτωµατική θεραπεία.
Τηλέφωνο Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: (210) 7793777

Προστασία των καταναλωτών

13.1 Μέγιστα Όρια
Υπολειµµάτων
(MRLs)
flumioxazine

MRLs
(mg/kg)
Έχουν καθοριστεί προσωρινά Ευρωπαϊκά MRLs στο
Παράρτηµα ΙΙΙ του Κανονισµού 396/2005 .

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

14

Συνθήκες
αποθήκευσης,
χρονική
σταθερότητα του
σκευάσµατος

Καλλιέργεια

PHI(ηµέρες)

αµπέλι
ελιά
Εσπεριδοειδή(πορτοκαλιά,
λεµονιά, µανταρινιά,
γκρέιπ-φρουτ, φράπα)

90
28
14

Το σκεύασµα παραµένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον,
όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισµένη συσκευασία του, σε
χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόµενο.

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 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μ. ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ
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∆-7 (GAP)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Κοινή ονοµασία ή κατά EEC, CIPAC and CCPR No (s)
: flumioxazine
Ηµεροµ: Μάρτιος 2009
Εµπορικό όνοµα: PLEDGE 50 WP
Κύριες χρήσεις π.χ. εντοµοκτόνο, µυκητοκτόνο: ζιζανιοκτόνο
:
ΕΛΛΑ∆Α
1
2
3
4
5
6
7
Καλλιέργεια
Κράτος Εµπορικό (Α) Εχθρός,
Σκεύασµα
Εφαρµογή
Και/ή
Μέλος όνοµα του (Θ) οµάδα
ή
σκευάσµα
ή
εχθρών ή
Συνθήκες
(Κ) ασθενειών ή
χρήσης
χώρα -τος
ζιζανίων που
ελέγχονται
Μορφή Περιεκ Μέθοδος/
Στάδιο
σε δ.ο. τρόπος
Ανάπτυ-ξης
και εποχή
(ι)
(α)

ΑΜΠΕΛΙ
(επιτραπέζιο και
οινοποιήσιµο)

ΕΛΙΑ

(β)

Ελλάδα

PLEDGE

Α

(γ)

(δ-στ)

Ετήσια
WP
πλατύφυλλα (Βρέξιµ
και
η
αγρωστώδη σκόνη)
ζιζάνια

(θ)

(στ-η)

500g/k Ψεκασµός
g
σε γυµνό
έδαφος

Κατευθυνόµενος
ψεκασµός στο έδαφος,
προφυτρωτικά
των
ζιζανίων.
Εφαρµογή
κατά την περίοδο του
ληθάργου σε πρέµνα
ηλικίας άνω των 4 ετών.
Εάν οι οφθαλµοί είναι
σε απόσταση από το
έδαφος µικρότερη των
40cm να εφαρµόζεται
το
αργότερο
3
εβδοµάδες πριν την
έκπτυξη των οφθαλµών.
Κατευθυνόµενος
ψεκασµός στο έδαφος,

Σελίδα: 1/2
Χώρα:
8
∆οσολογία ανά επέµβση

9
Τελευταία
Επέµβαση
πριν
τη
συγκοµιδή
(ηµέρες)

γρ δ.ο. /
εκατόλι
τρο
ελάχ.
µεγ.

1

χρονικό
µεσοδιάστ
ηµα
µεταξύ
των
εφαρµογώ
ν
(ελάχ.)
-

50-200

300-400

150600

90

1

-

50-100

300-400

150400

28

Αριθµό
ς
Εφαρµ
ογών
Ελάχ.
Μεγ.
(κ)

λίτρα
ψεκαστ.
υγρού /
εκτάριο
ελαχ. µεγ.

10
Παρατηρήσε
ις

Γρ. δ.ο.
/εκτάρι
ο
ελάχ.
µεγ.
(λ)

(µ)

-

-
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ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆Η

πορτοκαλιά,
λεµονιά,
µανταρινιά,
γκρέιπφρουτ,
φράπα

προφυτρωτικά
ζιζανίων.

Παρατηρήσεις
(α) Για τις καλλιέργειες, η ταξινόµηση της ΕΕ και του Codex(και τα δύο)
θα πρέπει να χρησιµοποιούνται. Οπου βρίσκει εφαρµογή, οι συνθήκες
χρήσης θα πρέπει να περιγράφονται (π.χ. καπνισµός των κατασκευών)
(β) Ανοιχτού αγρού (Α), εφαρµογές σε θεµοκήπια (Θ) ή σε κλειστούς χώρους (Κ)
(γ) π.χ. µασητικά και µυζητικά έντοµα, έντοµα εδάφους, έντοµα φυλλώµτος, ζιζάνια
(δ) π.χ. βρέξιµη σκόνη (WP), γαλακτωµατοποιήσιµο συµπύκνωµα (ΕC)
(ε) GCPF Κώδικες- GIFAP Technical Monograph No 2, 1989
συνθήκες
(στ) Ολες οι χρησιµοποιούµενες συντοµογραφίες θα πρέπει να εξηγούνται
(ζ) Μέθοδος π.χ. ψεκασµός υψηλού όγκου, χαµηλού όγκου, σκονισµός
περιορισµούς

των

1-2

4 µήνες

50-100

300-400

150400

14

Όλη η
οµάδα
(γκρέιπφρουτ,
λεµόνια,
µανταρίνια,
πορτοκάλια,
φράπα)

(η) Τρόπος, πχ σε όλη την επιφάνεια, από αέρος, στις γραµµές, ατοµικά φυτάο τύπος του ψεκαστικού µηχανήµατος θα πρέπει να προσδιορίζεται
(θ) g/kg ή g/l
(ι) Στάδιο ανάπτυξης κατά την τελευταία εφαρµογή (BBCH Monograph, Growth
Stages of Plants, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), περιλαµβάνοντας όπου
βρίσκει εφαρµογή, πληροφορίες σχετικά µε την εποχή κατά τον χρόνο εφαρµογής
(κ) O ελάχιστος και ο µέγιστος δυνατόν αριθµός εφαρµογών υπο πρακτικές
(λ) Ελάχιστο χρονικό µεσοδιάστηµα πριν την συγκοµιδή (PHI)
(µ) Οι παρατηρήσεις µπορεί να περιλαµβάνουν: οικονοµική σηµασία/
στη χρήση
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