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ΘΕΜΑ: 

 
«1.Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτο̟ροστατευτικό ̟ροϊόν 
(µυκητοκτόνο) FUNGIBEN (δ.ο. myclobutanil) 
2.Ανάκληση της µε αριθ. 60200 άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτο̟ροστατευτικό 
̟ροϊόν του (µυκητοκτόνο) FUNGIBEN 12.5 EC (δ.ο. myclobutanil)».  

 
 

 
 

AΠΟΦΑΣΗ 
Ο ANAΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
      Έχοντας υ̟όψη 
1. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συµβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά µε τη διάθεση 
φυτο̟ροστατευτικών ̟ροϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 
79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 80 και 32 
αυτού. 

2. Το Νόµο 4036/2012 (Α΄ 8) «για την διάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά, 
ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις» ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει. 

3. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
της 16ης ∆εκεµβρίου 2008 για την ταξινόµηση, την ε̟ισήµανση και τη συσκευασία των 
ουσιών και των µειγµάτων, την τρο̟ο̟οίηση και την κατάργηση των οδηγιών 
67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την τρο̟ο̟οίηση του κανονισµού (EΚ) αριθ. 
1907/2006.  

4. Τον Εκτελεστικό Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Ε̟ιτρο̟ής της 25ης Μαΐου 2011 
σχετικά µε την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρω̟αϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριµένων 
δραστικών ουσιών στον ο̟οίο συµ̟εριλαµβάνεται η δραστική ουσία myclobutanil. 
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5. Τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 546/2011 της Ε̟ιτρο̟ής της 8ης Ιουνίου 2011 για την 
εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση 
των φυτο̟ροστατευτικών ̟ροϊόντων. 

6. Τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Ε̟ιτρο̟ής της 8ης Ιουνίου 2011 για την 
εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου όσον αφορά τις α̟αιτήσεις ε̟ισήµανσης για τα φυτο̟ροστατευτικά 
̟ροϊόντα  

7. Τον Κανονισµό (ΕΕ) 396/2005 του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοί̟ων φυτοφαρµάκων µέσα η ̟άνω 
στα τρόφιµα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής ̟ροέλευσης και για την τρο̟ο̟οίηση 
της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου , ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε το SANCO doc.357 
/rev.3/ 2008 

8. Την α̟ό 7-5-2015 και 20-1-2016 έκθεση αξιολόγησης της αρµόδιας αρχής αξιολόγησης. 
9. Την υ̟’ αρίθµ. 9379/119137/2.11.2015 (ΦΕΚ 2367Β’/4.11.2015), µε θέµα "Μεταβίβαση 

του δικαιώµατος υ̟ογραφής «µε εντολή Ανα̟ληρωτή Υ̟ουργού» στον Γενικό 
Γραµµατέα, σε Προϊσταµένους Γενικής ∆ιεύθυνσης, Προϊσταµένους ∆ιεύθυνσης και 
Προϊσταµένους Τµήµατος του Υ̟ουργείου Αγροτικής Ανά̟τυξης και Τροφίµων" 

10.  Τις µε αριθ. ̟ρωτ. 6061/65449/30-5-2013 και 11895/136496/8-12-2016 αιτήσεις και 
συµ̟ληρωµατικά στοιχεία  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Α Χορηγούµε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύµφωνα µε το άρθρο 80 ̟αρ. 5 του 
Κανονισµού 1107/2009, στο φυτο̟ροστατευτικό ̟ροϊόν FUNGIBEN της εταιρείας 
CHEMINOVA AGRO SA , µε τα ακόλουθα στοιχεία : 
 

 
 

1 Ταυτότητα του φυτο̟ροστατευτικού ̟ροϊόντος 

 
Αριθµός Άδειας ∆ιάθεσης στην Αγορά (ΑΑ∆Α) 
1.1.α Ηµεροµηνία χορήγησης 
1.1.β Ηµεροµηνία λήξης 

60514 
24-2-2016 
31-5-2022 

 

 
1.2 Φυτο̟ροστατευτικό ̟ροϊόν 
1.2.α Εµ̟ορικό όνοµα FUNGIBEN 
1.2.β Μορφή:  ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙHΣΙΜΟ ΥΓΡΟ  (EC) 
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1.3 ∆ραστική ουσία  
α)Κοινή ονοµασία των δραστικών ουσών 
κατά ISO 

MYCLOBUTANIL  

β)Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής 
δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική 
ουσία 

97.5 % (β/β) min  

γ) Χηµική οµάδα Τριαζόλες   
 

δ) Παρασκευαστής των δραστικών ουσιών  Cheminova Agro SA 

Paseo De La Castellana 257, 

5ο - 28046, Madrid, SPAIN 
 

ε) Εργοστάσιο ̟αρασκευής της δ.ο.  Myclobytanil 
1. Hubei XianLong Chemical Industry 
Co. Ltd. 

No. 36, YanJiang East Road, XianTao, 
Hubei, China 
2. YIFAN BIOTECHNOLOGY GROUP CO, Ltd 

136 Zhongxing Road,  

Wenzhou Industrial Zone,  

Zhejiang, P.R. China 

 

στ) Τεχνικές ̟ροδιαγραφές της  
δραστικής ουσίας: 

Έχουν υ̟οβληθεί µε την αίτηση  της  
̟αρασκευάστριας εταιρείας  της 
δραστικής  ουσίας και  ̟αραµένουν  στα  
αρχεία  της αρµόδιας αρχής. 

 

 
1.4 Πληροφορίες για το σκεύασµα 

 

   

α) Κάτοχος της άδειας: CHEMINOVA AGRO SA 

Paseo De La Castellana 257, 5ο - 28046, Madrid, 

Spain 

Tel: +34 915 530 104  Fax: +34 915 538 859 

E-mail: Silvia.De.Luna@cheminova.com  

 

 Υ̟εύθυνος ε̟ικοινωνίας: ΓΙΩΡΓΟΣ  ΓΑΛΕΝΟΣ 

 Αρτάκης 93, 171 24 Νέα Σμύρνη, Αθήνα 

 Τηλ./Fax: 210 56 12 025     

e-mail: George.galenos@cheminova.com  

 

   

β) Υ̟εύθυνος για την τελική 
διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν 
έχει έδρα στη χώρα) 

ΣΕΓΕ Α.Β.Ε.Ε. 

Εθνικής Αντιστάσεως 84, 15231 - Χαλάνδρι 
 

   

γ)Παρασκευαστής σκευάσµατος: CHEMINOVA AGRO SA  
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δ) Εργοστάσιο ̟αρασκευής του 
σκευάσµατος 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της  
ε̟ιχείρησης: 
1. Laboratorios Sirga 

 C/ Jaime I, 7 (Polígono Industrial del 

Mediterráneo). 46560 Massalfassar (Valencia, 

Spain). 

2. Solfotecnica 

 TORRE Srl Unipersonale,  v. Pian d’Asso, 53028 

Torrenieri, Montalcino (Siena). Italy. 

3. Althaller Italia S.R.L 

 Strada Comunale Per Campagna - San 

Colombano al Lambro (MI). Italy. 

4. Indofil Industries Ltd 

 Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, 

Sandoz Baug P. O., Thane – 400 607 Maharashtra, 

India  

5. Indofil Industries Ltd 

 Plot No. Z7-1/Z8, SEZ Dahej Limited, SEZ Dahej, 

Taluka: Vagra, District: Bharuch, Gujarat 392 130, 

India. 

 

 
 

  

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του 
σκευάσµατος 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της  
ε̟ιχείρησης: 
1. Laboratorios Sirga 

 C/ Jaime I, 7 (Polígono Industrial del 

Mediterráneo). 46560 Massalfassar (Valencia, 

Spain). 

2. Solfotecnica 

 TORRE Srl Unipersonale,  v. Pian d’Asso, 53028 

Torrenieri, Montalcino (Siena). Italy. 

3. Althaller Italia S.R.L 

 Strada Comunale Per Campagna - San 

Colombano al Lambro (MI), IT. 

4. Indofil Industries Ltd 

 Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, 

Sandoz Baug P. O., Thane – 400 607 Maharashtra, 

India  

5. Indofil Industries Ltd 

 Plot No. Z7-1/Z8, SEZ Dahej Limited, SEZ Dahej, 

Taluka: Vagra, District: Bharuch, Gujarat 392 130, 

India. 

6.   ΣΕΓΕ ΑΒΕΕ, Οινόφυτα Βοιωτίας 

7.  ΦΥΤΟΡΓΚΑΝ ΑΒΕΕ, Νέα Κηφισιά, Αθήνα 

8. ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ, Μάνδρα Αττικής  
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στ) Εγγυηµένη σύνθεση του 
σκευάσµατος: 

 ∆ραστικές ουσίες:  
Myclobutanil : 12,5% β/ο  

Βοηθητικές ουσίες 87,19 % β/β 

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος 

παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. Είναι 

εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της 

ΣΕΑ  

2  
Συσκευασία(ες) 

2.1 Συσκευασία(ες): 
Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 Φιάλη εντός 

χαρτοκυτίου 

10, 15, 20, 25, 30, 40, 50,75, 80 100, 120, 

125, 150, 200, 240, 250, 300, 400, 500, 

750 και 1  λίτρο 

Πλαστικό COEX EV 

Κουτί από χαρτόνι  

2 Φιάλη 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 75, 80 100, 120, 

125, 150, 200, 240, 250 300, 400, 500, 

600, 800, 900 κ.εκ. και 1  λίτρο  

Πλαστικό COEX EV 

3 Δοχείο 2, 3, 4, 5 και 10 λίτρα Πλαστικό COEX EV 

 
 

3  Οδηγίες χρήσης: Προορίζεται µόνο για ε̟αγγελµατίες χρήστες. 
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  Τρό̟ος εφαρµογής:  
Ψεκασµός φυλλώµατος.  
  
Τρό̟ος ̟αρασκευής ψεκαστικού υγρού: 
Γεµίστε το δοχείο του ψεκαστικού µηχανήµατος µέχρι τη µέση µε 
νερό. Προσθέστε την α̟αιτούµενη ̟οσότητα σκευάσµατος 
αναδεύοντας και συµ̟ληρώστε µε το υ̟όλοι̟ο νερό 
συνεχίζοντας την ανάδευση 
 
Καθαρισµός ψεκαστικών µηχανηµάτων:  
Αµέσως µετά την εφαρµογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. 
Ξε̟λύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα µέρη του ψεκαστικού 
µε κοινό α̟ορρυ̟αντικό αφαιρώντας όλα τα ορατά υ̟ολείµµατα 
και ξε̟λύνετε καλά µε καθαρό νερό. Μην καθαρίζετε τον 
ψεκαστικό εξο̟λισµό και µη ρίχνετε τα νερά του καθαρισµού 
κοντά σε υδάτινους ̟όρους. 
 
 
Οδηγίες για  την ασφαλή α̟όσυρση του φυτο̟ροστατευτικού 
̟ροϊόντος και της συσκευασίας:  
Τα κενά υλικά συσκευασίας ξε̟λένονται υ̟ό ̟ίεση ή γίνεται 
τρι̟λό ξέ̟λυµα (τα νερά του ξε̟λύµατος τα ρίχνουµε στο 
ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν 
̟ροηγουµένως µε σχίσιµο, για τη διασφάλιση της µη ̟εραιτέρω 
χρήσης, ενα̟οτίθενται σε σηµεία συλλογής για ανακύκλωση ή 
ανάκτηση ενέργειας. 
 
Συνδυαστικότητα: ∆εν συνδυάζεται µε σκευάσµατα ̟ου έχουν 
ισχυρή αλκαλική αντίδραση 
 

  
 

4  Κατηγορία και 
τρό̟ος δράσης: 

Το myclobutanil είναι διασυστηµατικό µυκητοκτόνο µε 
̟ροστατευτική και θερα̟ευτική δράση της οµάδας DMI’s 
(υ̟οοµάδα τριαζολών). 
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5  5.1 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 

Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος 

 

Τρόπος και χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών 

ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο 

Κ.εκ/ 

στρέμμ 

(max) 

Κ.εκ/ 100 

λίτρα ψεκ. 

Υγρού 

Όγκος 

ψεκ. 

υγρού 

λιτρα / 

στρέμμα 

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ  

Βερικοκιά, 

Ροδακινιά, 

Νεκταρινιά 

 

Ωϊδιο 

(Sphaerotheca 

pannosa, 

Podosphera 

tridactyla) 

60 

 

40-60 80-100 Εφαρμογές από το τέλος 

της πτώσης των πετάλων  

Mέχρι 2 

εφαρμογές με 

μεσοδιάστημα 

10 ημέρες 

εφόσον 

απαιτείται 

ΑΜΠΕΛΙ 

(επιτραπέζιο, 

οινοποιήσιμο) 

Ωίδιο 

 (Uncinula 

necator) 

 

Μαύρη σήψη 

(Guignardia 
bidwellii) 

 

60  40-80 50-100 Εφαρμογές λίγο πριν 

από το τέλος της 

άνθησης  

Mέχρι 2 

εφαρμογές με 

μεσοδιάστημα 

10-14 ημέρες 

εφόσον 

απαιτείται  

ΤΟΜΑΤΑ, 

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ 

(Υπαίθρια και 

Θερμοκηπίου) 

Ωίδιο 

 (Leveillula 

taurica) 

60 40-60 50-100 Εφαρμογές με την 

εμφάνιση της 

προσβολής  

Mέχρι 3 

εφαρμογές με 

μεσοδιάστημα 

7-10 ημέρες 

εφόσον 

απαιτείται  

ΠΙΠΕΡΙΑ 

(Θερμοκηπίου) 

Ωίδιο 

 (Leveillula 

taurica) 

60 40-60 50-100 Εφαρμογές με την 

εμφάνιση της 

προσβολής  

Mέχρι 3 

εφαρμογές με 

μεσοδιάστημα 

7-10 ημέρες 

εφόσον 

απαιτείται  

ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙ

ΔΗ ΜΕ 

ΒΡΩΣΙΜΟ 

ΦΛΟΙΟ 

(Αγγούρι, 

Κολοκύθι)-

Θερμοκηπίου 

Ωϊδιο  

(Sphaerotheca 

fuliginea, 

Erysiphe 

cichoracearum) 

60 40-60 

 

50-100 Εφαρμογές με την 

εμφάνιση της 

προσβολής  

Mέχρι 3 

εφαρμογές με 

μεσοδιάστημα 

7-10 ημέρες 

εφόσον 

απαιτείται 

ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙ

ΔΗ ΜΕ ΜΗ 

ΒΡΩΣΙΜΟ 

ΦΛΟΙΟ 

(Πεπόνι, 

Καρπούζι)-

Υπαίθρου και 

Θερμοκηπίου 

Ωϊδιο  

(Sphaerotheca 

fuliginea, 

Erysiphe 

cichoracearum) 

60 40-60 50-100 Εφαρμογές με την 

εμφάνιση της 

προσβολής  

Mέχρι 3 

εφαρμογές με 

μεσοδιάστημα 

7-10 ημέρες 

εφόσον 

απαιτείται 

ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ 

ΠΟΩΔΗ ΚΑΙ 

ΑΝΘΟΦΟΡΑ 

(Γαρύφαλλα, 

Τριαντάφυλλα) 

Υπαίθρου και 

Θερμοκηπίου 

Ωϊδιο  

(Oidium spp, 

Micosphaera 

spp, 

Sphaerotheca 

spp, 

Leveillula spp) 

60 40-60 50-100 Εφαρμογές με την 

εμφάνιση της 

προσβολής  

Mέχρι 3 

εφαρμογές με 

μεσοδιάστημα 

7 ημέρες 

εφόσον 

απαιτείται 
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Παρατηρήσεις: 

(1) Η δόση ανά στρέμμα δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 60 κ.εκ.και ο όγκος νερού ανά στρέμμα 

πρέπει να  προσαρμόζεται ανάλογα. Για παράδειγμα, αν η δόση εφαρμογής είναι 80 κ.εκ/100 

λίτρα νερού, τότε ο όγκος ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα δεν πρέπει να ξεπερνά τα 75 

λίτρα/στρέμμα. 

(2) Η δόση είναι ανάλογη της έντασης της προσβολής  

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ της 

παρούσας 

 
 
 
 

6  Ειδικές συνθήκες 
γεωργικές, 
φυτοϋγείας ή 
̟εριβαντολλογικές 
υ̟ό τις ο̟οίες το 
σκεύασµα µ̟ορεί 
να χρησιµο̟οιηθεί 
ή να α̟οκλειστεί 

 
∆ιαχείριση ανθεκτικότητας: 

• -Εφαρµόστε το σκεύασµα ̟ρολη̟τικά στα ̟ρώτα στάδια 
ανά̟τυξης των ασθενειών  

• Εφαρµόστε το σκεύασµα σε εναλλαγή µε µυκητοκτόνα άλλων 
οµάδων µε διαφορετικό τρό̟ο δράσης. 

• Μέγιστος αριθµός εφαρµογών ανά καλλιεργητική ̟ερίοδο: 
ό̟ως αναφέρονται στο φάσµα δράσης . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 Χρονικό διάστηµα ασφαλείας  

 µεταξύ εφαρµογής και:  
 - σ̟οράς ή φύτευσης της ̟ροσ-  

 τατευόµενης καλλιέργειας   
 - σ̟οράς ή φύτευσης των  

 
 καλλιεργειών ̟ου ακολουθούν Μετά την εφαρµογή του 

̟ροϊόντος σε ετήσιες 
καλλιέργειες, συνιστάται οι 
καλλιέργειες ̟ου ακολουθούν 
να ̟εριοριστούν σε: καρότα, 
λυκοτρίβολα (lamb’s lettuce), 
τοµάτες, ̟ι̟εριές, φράουλες,   
̟ε̟όνια και αγγούρια. 

 

 - της ̟ρόσβασης του 
ανθρώ̟ου  

 

 ή των ζώων στην καλλιέργεια   
 στην ο̟οία έχει εφαρµοστεί το   

 σκεύασµα Να µην ε̟ιτρέ̟εται η είσοδος 
στις ̟εριοχές ό̟ου έχει γίνει 
εφαρµογή µε το σκεύασµα ̟ριν 
στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό 

 

ΑΔΑ: ΩΑΙΞ4653ΠΓ-Ο7Ι



στην φυλλική ε̟ιφάνεια. 

 

8  Στοιχεία 
φυτοτοξικότητας, 
ευαισθησίας 
̟οικιλιών και κάθε 
άλλης 
̟αρενέργειας στα 
φυτά ή τα ̟ροϊόντα 
τους. 

∆εν είναι φυτοτοξικό στις ̟ροτεινόµενες καλλιέργειες και 
δόσεις εφαρµογής. Στα καλλω̟ιστικά (τριαντάφυλλα, 
γαρύφαλλα) συνιστάται µία δοκιµαστική εφαρµογή ̟ριν την 
καθολική εφαρµογή του σκευάσµατος.  

 
 
 
 

 

9  EIKONOΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ:  

 
   GHS07     GHS08   GHS09 
 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ  

 

10  ∆ηλώσεις 
Ε̟ικινδυνότητας  

Η304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και 

διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς 

H319    Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη 

H361D Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα ή στο έμβρυο 

EUH066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή 

σκάσιμο 

H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες  

επιπτώσεις 
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11  ∆ηλώσεις 
Προφύλαξης 

P405+102 Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά 

P201 Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. 

P202 Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες 

προφύλαξης 

P270   Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 

P264   Πλυθείτε καλά με νερό και σαπούνι μετά το χειρισμό. 

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/μέσα 

ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο 

P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα 

 

SP1    ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ ΤΟΥ.  

Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά  ύδατα.  Να  

αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από  τις 

λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους 

 
“Οι εργάτες να φορούν ̟ροστατευτικά γάντια, ̟ροστατευτικά 
ενδύµατα και µέσα ατοµικής ̟ροστασίας για τα 
µάτια/̟ρόσω̟ο»  
 
ΕUH 401«Για να α̟οφύγετε κινδύνους για την ανθρώ̟ινη 
υγεία και το ̟εριβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης» 

12  Πρώτες βοήθειες - 
Αντίδοτο 

Γενικές ̟ληροφορίες: Μη δίνετε υγρά και µην ̟ροκαλείτε εµετό, 
εάν ο ̟αθών έχει σ̟ασµούς ή είναι αναίσθητος. 
 
P308 + P313 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: 

Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό 

P301 + P310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό 

P331 ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. 

P303 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): 

Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με 

νερό/στο ντους. 

P305 + P351 + P338 ΑΝ ΠΕΣΕΙ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά τα μάτια με 

νερόγια αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, αν υπάρχουν και 

είναι εύκολο να γίνει, και συνεχίστε το πλύσιμο. 

P337 + P313  Αν ο ερεθισμός των ματιών επιμένει, συμβουλευθείτε/ 

επισκεφθείτε γιατρό 

Σε περίπτωση εισπνοής: Αν εμφανισθεί κάποια αδιαθεσία, αμέσως 

μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Σε ελαφρές περιπτώσεις, ο 

παθών να μείνει υπο παρακολούθηση και να κληθεί αμέσως γιατρός αν 

εμφανιστούν συμπτώματα. Σε βαριές περιπτώσεις, καλέστε αμέσως γιατρό ή 

ασθενοφόρο. 

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική 

θεραπεία.  

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-77.93.777 
 

 

 

13 Προστασία των καταναλωτών 
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13.1 
 

 Για τις καλλιέργειες ΧΧΧΧ, δεν έχουν καθοριστεί ̟ρος το ̟αρόν α̟ό 
την Ε̟ιτρο̟ή της ΕΕ κοινοτικά Ανώτατα Όρια Υ̟ολειµµάτων (MRLs) 
µε την αιτούµενη Ο.Γ.Π. (Ορθή Γεωργική Πρακτική) 
 

 
13.2 Τελευταία ε̟έµβαση 

̟ριν τη συγκοµιδή ή 
̟ριν τη διάθεση στην 
αγορά όταν 
̟ρόκειται για 
µετασυλλεκτικές 
χρήσεις 

Καλλιέργειες Ηµέρες 

 

 Βερικοκιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά 7 ημέρες  
 Αμπέλι 15 ημέρες  
 Τομάτα, Μελιτζάνα (Υ+Θ) 3 ημέρες  
 Πιπεριά (Θ) 3 ημέρες  
 Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό 

(Αγγούρι, κολοκύθι) (Θ)  

7 ημέρες  

 Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό 

(πεπόνι, καρπούζι) Υ+Θ 

7 ημέρες  

 Καλλωπιστικά --  
 

14  Συνθήκες 
α̟οθήκευσης, 
χρονική 
σταθερότητα του 
σκευάσµατος. 

Το σκεύασµα διατηρείται για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια, στην 
αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό και σε 
θερµοκρασία έως 40oC.  

 
 
 
 
15  Ανάκληση της έγκρισης/̟αράταση της έγκρισης 

Η ̟αρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά µ̟ορεί να ανακληθεί ο̟οιαδή̟οτε στιγµή 
εάν οι όροι για την α̟όκτησή της δεν ̟ληρούνται ή έ̟αψαν να ̟ληρούνται ή 
̟αρασχέθηκαν ̟λαστά ή ̟αρα̟λανητικά στοιχεία βάσει των ο̟οίων χορηγήθηκε 
αυτή. 
 
 

16 Κατάλογος ̟ροστατευοµένων µελετών 

 Στο Παράρτηµα ΙΙΙ της ̟αρούσας καταγράφονται οι µελέτες στις ο̟οίες 
στηρίχθηκε η ̟αρούσα α̟όφαση καθώς και η ̟ερίοδος ̟ροστασίας αυτών. Οι 
µελέτες αυτές, ̟λην των εµ̟ιστευτικών, ̟αραµένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην 
διάθεση των ενδιαφεροµένων. 

 

17  Κατάθεση συµ̟ληρωµατικών στοιχείων/µελετών 
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1. Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 2 ετών α̟ό την ηµεροµηνία έκδοσης της 
̟αρούσας να υ̟οβάλει στην ΣΕΑ και το MΦΙ τα ̟αρακάτω ό̟ως αναφέρονται 
στην έκθεση αξιολόγησης: 
-Taint test στην ̟οικιλία σουλτανίνα σύµφωνα µε τις εθνικές α̟αιτήσεις  
-Ε̟ι̟λέον ̟ειράµατα α̟οτελεσµατικότητας στο αµ̟έλι κατά της µαύρης σήψης 
(Guignardia bidwellii)   
- Ε̟ι̟λέον ̟ειράµατα α̟οτελεσµατικότητας σε κολοκυνθοειδή µε µη βρώσιµο 
φλοιό (Υ, Θ) και σε κολοκυνθοειδή µε βρώσιµο φλοιό κατά του Erysiphe 
cichoracearum   
- Ε̟ι̟λέον ̟ειράµατα α̟οτελεσµατικότητας στην τοµάτα-µελιτζάνα (Υ) κατά του  
Leveillula taurica.   
-Ε̟ι̟λέον ̟ειράµατα µε το σκεύασµα σε σχέση µε τις µακροχρόνιες ε̟ι̟τώσεις 
στους υδρόβιους οργανισµούς ό̟ως αναφέρεται στο Section 6 της έκθεσης 
αξιολόγησης).   
 

 

 
 

Β Γενικές υ̟οχρεώσεις    

  1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υ̟οχρεωµένος σε ο̟οιαδή̟οτε χρονική στιγµή 
να ενηµερώσει την ΣΕΑ για ο̟οιεσδή̟οτε δυσµενείς ε̟ι̟τώσεις στον 
άνθρω̟ο ή/και το ̟εριβάλλον ̟ου ̟εριήλθε σε γνώση τους α̟ό την χρήση του 
̟ροϊόντος. Τυχόν α̟όκρυψη µιας τέτοιας ̟ληροφορίας α̟οτελεί αδίκηµα και 
διώκεται ̟οινικά ενώ ̟αράλληλα ανακαλείται η έγκριση. 
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα ̟ρέ̟ει να διατηρεί συνεχώς ενηµερωµένους τους 
φακέλους του σκευάσµατος ̟ου τηρούνται στην ΣΕΑ µε βάση τα νεότερα 
ε̟ιστηµονικά δεδοµένα για ο̟οιαδή̟οτε µελλοντική ε̟ανεξέταση 
3. Η ετικέτα του σκευάσµατος θα είναι σύµφωνη µε το άρθρο 65 του 
Κανονισµού 1107/2009 και την ̟αρούσα α̟όφαση. 
4. Η διαφήµιση του σκευάσµατος ε̟ιτρέ̟εται µόνο εφ’ όσον είναι σύµφωνη µε 
τους όρους της έγκρισης του σκευάσµατος και την ισχύουσα νοµοθεσία. 
5. Να υ̟οβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα µόνο ηλεκτρονικά ̟ριν το ̟ροϊόν µε 
την συγκεκριµένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά. 
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον ̟έντε (5) χρόνια 
αρχείο των ̟οσοτήτων ̟ου εισάγει και διαθέτει στην αγορά του 
φυτο̟ροστατευτικού ̟ροϊόντος στο ο̟οίο αναφέρεται η ̟αρούσα α̟όφαση και 
να ̟ροσκοµίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ ό̟οτε αυτά ζητηθούν.  
7. Η ενδιαφερόµενη εταιρεία έχει δικαίωµα να υ̟οβάλει ένσταση εντός τριάντα 
(30) ηµερών α̟ό την ανάρτηση αυτής στην ∆ΙΑΥΓΕΙΑ. 
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Γ. Ανακαλούµε τη µε αριθ. 60200 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (µυκηκτόνο)

FUNGIBEN 12,5 EC (δραστική ουσία:myclobutanil), η οποία χορηγήθηκε µε τη µε αριθ. 
121545/18-8-2008 Απόφασή µας όπως τροποποιήθηκε και ορίζουµε τα ακόλουθες περιόδους 
χάρητος για τα υπάρχοντα αποθέµατα του σκευάσµατος στην αγορά:  

 

1. Επιτρέπεται από την υπογραφή της παρούσας η τιµολόγηση από τον κάτοχο της έγκρισης προς 
τα καταστήµατα εµπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων για 3 ακόµη µήνες. 

2. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεµάτων από τα καταστήµατα χονδρικής ή λιανικής 
πώλησης για έξι µήνες από την υπογραφή της παρούσας. 

3. Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεµάτων από τους επαγγελµατίες χρήστες για ένα 
ακόµα έτος από την ηµεροµηνία της παραγράφου 2 ανωτέρω. 

4. Τυχόν αδιάθετες ή µη χρησιµοποιηθείσες ποσότητες (µετά την ηµεροµηνία της παραγράφου 3 
ανωτέρω) θα πρέπει να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή 
καταστροφή, µε ευθύνη και δαπάνες αυτού. 

5. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που 
προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία.  

 
 
 
 
 

Η Προϊσταµένη της Γενικής ∆ιεύθυνσης  
Βιώσιµης Φυτικής Παραγωγής 

 
 
 

ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ  
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