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«Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν
(μυκητοκτόνο) VITAVAX ROYAL (δραστική ουσία: carboxin/thiram), για
περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση στην καλλιέργεια του βαμβακιού»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τον καν. (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 ειδικότερα τα άρθρα 53 και 49 αυτού.
2. Τον καν. 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.
3. Το νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική
χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β’/1-03-2017) Απόφαση με θέμα
"Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους:
Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών
Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους
Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων".
5. Την με αρ. πρωτ. 7380/98957/ 12.7.2018 αίτηση του ΣΕΠΥ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων
Πολλαπλασιαστικού Υλικού) και τη καταχώριση αυτής, με κωδικό σκευάσματος (product
id) 148, στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Αιτήσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα
(PPPAMS).
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α

Χορηγούμε έγκριση διάθεσης στην αγορά, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν με τα ακόλουθα
στοιχεία για χρήση από:
1. ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΟΙΚΟ ΣΠΥΡΟΥ ΑΕΒΕ
2. BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
3. BIOS AGROSYSTEMS ΑΒΕΕ
4. ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
5. GREENCO ΕΠΕ
6. ALFA SEEDS ΑΕBΕ
7. PIONEER HI-BREED HELLAS ΑΕ
8. ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΑΕ
9. ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ
Σε εγκαταστάσεις των εταιρειών:
1. BIOS AGROSYSTEMS ΑΒΕΕ (AMBIOS), ΚΟΥΤΣΟ ΞΑΝΘΗΣ
2. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΑΕΒΕ, ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ ΑΛΜΥΡΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
3. ΑΥΓΗ ΕΠΕ, ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
4. ORANGE LOGISTICS ΕΠΕ, ΥΠΑΤΟ ΘΗΒΩΝ

1

Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)
1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
1.1.β Ημερομηνία λήξης
1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν
1.2.α Εμπορικό όνομα
1.2.β Μορφή:

60553
15/12/2018
14/04/2019

VITAVAX ROYAL
FS - Αιώρημα για επένδυση σπόρων

1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία
Δραστική ουσία 1
Κοινή ονομασία των δραστικών ουσιών κατά
ISO
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής
δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία
Χημική ομάδα δ.ο.
Παρασκευαστής δ.ο.
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.
Τεχνικές προδιαγραφές της
δραστικής ουσίας:

Carboxin
970 g/kg
Καρβοξαμιδικά
Arysta LifeScience Inc.
Cary, USA
LANXESS Canada Co./CIE
Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής
ουσίας όπως αυτές κατατέθηκαν με το με
αριθ. πρωτ. 7561/8384/21-07-2016 έγγραφο
της
ενδιαφερόμενης
εταιρείας
είναι
εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν
στα αρχεία της ΣΕΑ.

Σελίδα 2 από 8

ΑΔΑ: ΩΦΞΙ4653ΠΓ-ΧΤ8
Δραστική ουσία 2
Κοινή ονομασία των δραστικών ουσιών κατά
ISO
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής
δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία
Χημική ομάδα δ.ο.
Παρασκευαστής δ.ο.
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.
Τεχνικές προδιαγραφές της
δραστικής ουσίας:

Thiram
980 g/kg
Διθειοκαρβαμιδικά
Taminco BVBA
Taminco BVBA
Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής
ουσίας όπως αυτές κατατέθηκαν με το με
αριθ. πρωτ. 7561/8384/21-07-2016 έγγραφο
της
ενδιαφερόμενης
εταιρείας
είναι
εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν
στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα
α) Κάτοχος της άδειας:

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Arysta LifeScience Great Britain Ltd.
3-5 Melville Street, Edinburgh EH37PE,
United Kingdom
Τηλ.: 00 44 1753 555604
Fax: 00 44 1753 555608
Arysta LifeScience Ελλάς ΑΕ
Ριζαρείου 16, Χαλάνδρι
Τ.Κ. 15233
Τηλ.: 210 5578777
Fax: 210 5578768
E-mail: info@arystalifescience.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά Arysta LifeScience Ελλάς ΑΕ
(εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)
Ριζαρείου 16, Χαλάνδρι
Τ.Κ. 15233
Τηλ.: 210 5578777
Fax: 210 5578768
E-mail: info@arystalifescience.gr
γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Arysta LifeScience Great Britain Ltd.
3-5 Melville Street, Edinburgh
EH37PE, United Kingdom
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δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

1. LANXESS Solutions Italy Srl
Via Pico della Mirandola 8, 04013 –
Latina (Loc. Scalo), Italy
2. Phyteurop
Zi De Champagne, BP 27, 49260
Montreuil Cedex, France
3. SBM Formulation
Zi Avenue Jean Foucault, 34500 Beziers,
France
4. SIPC
Rue J. Coste – Courchelette, BP. 613,
59506 Douai, France
5. Kwizda Agro GMBH
Dr. Karl Lueger-Ring 6, 1010 Wien,
Austria

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

1. LANXESS Solutions Italy Srl
Via Pico della Mirandola 8, 04013 –
Latina (Loc. Scalo), Italy
2. Phyteurop
Zi De Champagne, BP 27, 49260
Montreuil Cedex, France
3. SBM Formulation
Zi Avenue Jean Foucault, 34500 Beziers,
France
4. SIPC
Rue J. Coste – Courchelette, BP. 613,
59506 Douai, France
5. Kwizda Agro GMBH
Dr. Karl Lueger-Ring 6, 1010 Wien,
Austria
6. Orange logistics ΕΠΕ, Ύπατο Θηβών
Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ, ΒΙ.ΠΕ
Θες/νίκης Σίνδος

στ) Εγγυημένη σύνθεση του
σκευάσματος:

Δραστικές ουσίες: carboxin 20% β/ο,
thiram 20% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 63,13% β/β
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του
σκευάσματος
είναι
εμπιστευτική
πληροφορία και παραμένει στα αρχεία
της ΣΕΑ.

2 Συσκευασίες
Α/Α
Είδος
1
Δοχείο
2
Βαρέλι

Μέγεθος
5, 20 L
200, 1000L

Υλικό
HDPE
HDPE
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Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.
Τρόπος εφαρμογής: Το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί διαλυμένο
σε λίγο νερό (slurry) ή αδιάλυτο ως έχει αναλόγως των μηχανών
επένδυσης που διαθέτουμε και του είδους των σπόρων. Κατά την
ετοιμασία της διάλυσης (στην περίπτωση επένδυσης με slurry)
ανακατεύετε το διάλυμα συνεχώς επί δύο λεπτά πριν την έναρξη της
επένδυσης.
Και στις δυο περιπτώσεις, κατά τη διάρκεια της επένδυσης των σπόρων
θα πρέπει να προστεθεί χρωστική ουσία ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι
επενδεδυμένοι σπόροι έχουν έντονο χρώμα.
Χρησιμοποιείτε το διάλυμα μέσα σε 24 ώρες από την παρασκευή του.
Προσοχή: σε κάθε περίπτωση για την εφαρμογή, πρέπει να
ακολουθούνται οι οδηγίες των κατασκευαστών των μηχανών
επένδυσης, ώστε να επιτυγχάνεται η προτεινόμενη δοσολογία
εφαρμογής.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού
προϊόντος και της συσκευασίας: Συνδυαστικότητα:. Δεν συνδυάζεται με τα ισχυρώς αλκαλικά ή όξινα
σκευάσματα.

4

Κατηγορία και
τρόπος δράσης:

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική δράση, για
απολύμανση σπόρων σποράς. Εφαρμόζεται με επένδυση των σπόρων
σποράς.

5.1 Φάσμα δράσης
Πεδίο
Στόχος
Εφαρμογής

5

Βαμβάκι
GOSHI

6

Τήξεις φυταρίων
(Pythium sp.)
PYTHSP,
Ριζοκτόνια
(Rhizoctonia solani)
RHIZSO,
Φουζαρίωση
(Fusarium sp.)
FUSASP

Ειδικές συνθήκες
γεωργικές,
φυτοϋγείας ή
περιβαλλοντικές
υπό τις οποίες το
σκεύασμα μπορεί
να χρησιμοποιηθεί
ή να αποκλειστεί.

Δόση
σκευάσματος
κ.εκ./ 100 κιλά
σπόρων

Τρόπος και χρόνος εφαρμογής/ Μέγιστος
αριθμός εφαρμογών

250-300

Επένδυση σπόρων σποράς/
Μία (1) εφαρμογή.

Να μην χρησιμοποιούνται οι επενδεδυμένοι σπόροι για τροφή ή
ζωοτροφή,
καθώς
και
για
παραγωγή
βαμβακελαίου
ή
βαμβακοπλακούντα (βαμβακόπιτα). Στους σάκους που συσκευάζονται
σπόροι επενδεδυμένοι, να αναγράφονται τα οριζόμενα από το άρθρο
49.4 καν. (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009), όπως αυτός έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, συμπεριλαμβανομένης της φράσης: «Να μη
χρησιμοποιηθούν για τροφή ανθρώπων ή ζώων ή για παραγωγή
βαμβακελαίου ή βαμβακοπλακούντα.»
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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

8

Στοιχεία φυτοτοξικότητας,
ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε
άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα
προϊόντα τους.

9

Εικονογράμματα
κινδύνου:
GHS07
ΠΡΟΣΟΧΗ

-

Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον
χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.
Δεν προκαλεί μείωση της βλαστικότητας των
σπόρων στις συνιστώμενες δόσεις και καλλιέργειες.

GHS08

GHS09

10

Δηλώσεις
επικινδυνότητας

H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H317 :Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από
παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες
επιπτώσεις.

11

Δηλώσεις
προφύλαξης

P405 + P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
P260: Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το
προϊόν.
P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας
για τα μάτια και το πρόσωπο.
SP1: Μη 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.]
EUH401: Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
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Πρώτες βοήθειες Αντίδοτο

P314: Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
Σε περίπτωση κατάποσης μην προκαλείτε εμετό. Δώστε άφθονο νερό
να πιει ο παθών μόνο αν έχει τις αισθήσεις του και ζητήστε αμέσως
ιατρική συμβουλή. Δείξτε την ετικέτα.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό.
Ρ305+Ρ352+Ρ338: 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.
P337+P313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: /Επισκεφθείτε
γιατρό.
Ρ302+Ρ352: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλύνετε με άφθονο
νερό και σαπούνι.
P333+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί
εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
Αντίδοτο: δεν υπάρχει ειδικό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777.

13 Προστασία των καταναλωτών
Τελευταία επέμβαση πριν τη
συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην
αγορά όταν πρόκειται για
μετασυλλεκτικές χρήσεις

14

Συνθήκες
αποθήκευσης, χρονική
σταθερότητα του
σκευάσματος.

Φυτικά προϊόντα

Ημέρες

Βαμβάκι

Μη εφαρμόσιμο

Διατηρείται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε μέρος ξηρό,
δροσερό (σε θερμοκρασίες < 25οC) και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές
τις συνθήκες παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την
αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης
Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι
όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν
πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

B

Γενικές υποχρεώσεις
1. Οι χρήστες υποχρεούνται να ενημερώνουν την υπηρεσία μας εάν περιέλθει
σε γνώση τους οποιαδήποτε δυσμενή επίπτωση από τη χρήση του
σκευάσματος. Επισημαίνεται ότι τυχόν απόκρυψη κάθε σχετικής
πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά.
2. O υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά της χώρας μας υποχρεούται 30
ημέρες μετά τη λήξη της κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης, να καταθέσει
στην υπηρεσία μας έκθεση χρήσης.
3. Κάθε επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων κάτοχος του
σκευάσματος, υποχρεούται να παραδώσει στον προμηθευτή μέσα σε
χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήξη της κατά
παρέκκλιση άδειας, κάθε ποσότητα του σκευάσματος που δεν
χρησιμοποίησε.
4. Για τα τυχόν αποθέματα του σκευάσματος στα καταστήματα χονδρικής και
λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων μετά το πέρας της επιτρεπόμενης
περιόδου χρήσης, ισχύουν τα αναφερόμενα στο ΠΔ 159/2013 και
ειδικότερα το άρθρο 10 σημείο η.
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5. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός
τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ν. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ
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