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ΘΕΜΑ: “A. Επανέγκριση της οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν
(ζιζανιοκτόνο) GULLIVER 50 WG (δ.ο. azimsulfuron).
B. Ανάκληση της με αριθ. 7546 έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο)
GULLIVER 50 WG (δ.ο. azimsulfuron).”

AΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. 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 τα άρθρα 33 και 37.4 αυτού.
2. 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.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 704/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουλίου 2011 για την έγκριση
της δραστικής ουσίας azimsulfuron, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών
προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή
του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 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 ζωϊκής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας
91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και
των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και
την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) με αριθμό 1907/2006.
7. Τη με αριθμό 11893/1374969/11.11.13 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής
Παραγωγής για τη «Διάθεση αποθεμάτων μετά από ανακλήσεις ή τροποποιήσεις αδειών διάθεσης
στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων».
8. Την αξιολόγηση της αρμόδιας αρχής και την άδεια διάθεσης στην αγορά του όμοιου
σκευάσματος GULLIVER στην Ιταλία [αριθ. έγκρισης n. 9181].
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9. Τις με αριθμό πρωτ. 13438/156573/17.12.2013 και 3542/38876/24.03.2014 αιτήσεις της
ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α

1

Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 37.4 του Κανονισμού
1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν GULLIVER 50 WG της εταιρείας FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ M.
EΠΕ, με τα ακόλουθα στοιχεία:
Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)
1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
1.1.β Ημερομηνία λήξης

70286
04.07.2018
31.12.2022

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν
1.2.α Εμπορικό όνομα
GULLIVER WG
1.2.β Μορφή:
ΒΡΕΞΙΜΟΙ ΚΟΚΚΟΙ (WG)
1.3 Δραστική ουσία
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

azimsulfuron

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής
ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία

98% (β/β) min

Χημική ομάδα

σουλφονυλουρίες

Παρασκευαστής

FMC international Switzerland Sarl
Quai de l’Ile 13 CH 1204 Geneva Ελβετία

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
DuPont Agricultural Caribe Industries, Ltd.
Highway 686, Km. 2.3
P.O. Box 30000
Manati, Puerto Rico 00674-3000, ΗΠΑ

Τεχνικές προδιαγραφές της
δραστικής ουσίας

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα
α) Κάτοχος της άδειας

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας azimsulfuron
όπως αυτές κατατέθηκαν με το με αριθ. πρωτ.
13438/156573/17.12.2013 έγγραφο της ενδιαφερόμενης
εταιρείας παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ι. Είναι
εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ M.EΠΕ
ΕΔΡΑ: Μαιάνδρου 15, 11528 Αθήνα
ΓΡΑΦΕΙΑ: Λαγουμιτζή 24, 17671 Αθήνα
TΗΛ.: 211 198 3903
FAX: +30 211 1097209
E-mail: Evangelos.Diamantis@fmc.com
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α) Υπεύθυνος επικοινωνίας

FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ M.EΠΕ
ΕΔΡΑ: Μαιάνδρου 15, 11528 Αθήνα
ΓΡΑΦΕΙΑ: Λαγουμιτζή 24, 17671 Αθήνα
TΗΛ.: 211 198 3903
FAX: +30 211 1097209
E-mail: Evangelos.Diamantis@fmc.com

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ M.EΠΕ
στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα ΕΔΡΑ: Μαιάνδρου 15, 11528 Αθήνα
στη χώρα)
ΓΡΑΦΕΙΑ: Λαγουμιτζή 24, 17671 Αθήνα
TΗΛ.: 211 198 3903
FAX: +30 211 1097209
E-mail: Evangelos.Diamantis@fmc.com
γ) Παρασκευαστής σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
FMC international Switzerland Sarl
Quai de l’Ile 13 CH 1204 Geneva Ελβετία

δ) Εργοστάσια παρασκευής του
σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
Cheminova Agro France S.A.S.
Etablissement D’Uffholtz
23 Rue de la Scierie, Uffholtz, 68700, Γαλλία

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του
σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
Cheminova Agro France S.A.S.
Etablissement D’Uffholtz
23 Rue de la Scierie, Uffholtz, 68700, Γαλλία

στ) Εγγυημένη σύνθεση του
σκευάσματος:

Δραστικές ουσίες: azimsulfuron 50 % β/o
Βοηθητικές ουσίες: 48,98 % β/β
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή
κατατέθηκε
με
την
αίτηση
με
αρ.
πρωτ.
13438/156573/17.12.2013 της ενδιαφερόμενης εταιρείας.
Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της
ΣΕΑ στο Part C της εισηγήτριας χώρας Ιταλίας.

2

Συσκευασίες
Α/Α
Είδος
Μέγεθος
Βάζο
40, 50, 80, 100, 120 και 150 γραµµ.
1
2
3

Βάζο

40, 50, 80, 100, 120 και 150 γραµµ.

Βάζο

40, 50, 80, 100, 120 και 150 γραµµ.

Υλικό
Βάζο πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE)
µέσα σε χάρτινο κουτί
Βάζο πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE)
µέσα σε διαφανές πλαστικό κουτί (PET)
Βάζο πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE)
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Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.
Τρόπος εφαρμογής:
Καθολικός ψεκασµός φυλλώµατος µε πίεση 1-2 ατµόσφαιρες µε τα συνήθη
ψεκαστικά εδάφους µε 20-40 λίτρα νερού/στρέµµα και µπεκ τύπου
σκούπας. Αποφύγετε την εφαρμογή με ψεκαστήρα πλάτης.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:
Γεµίζεται το βυτίο του ψεκαστικού κατά το 1/4 µε νερό. Η απαιτούμενη
ποσότητα σκευάσματος προστίθεται στο βυτίο µε συνεχή ανάδευση. Η
απαιτούμενη ποσότητα επιφανειοδραστικού προστίθεται πάντοτε µετά την
προσθήκη του GULLIVER. Απογεµίζετε το βυτίο µε νερό και η ανάδευση
συνεχίζεται τόσο κατά την διάρκεια του ψεκασµού, όσο και κατά τα τυχόν
διαλείµµατα. Το ψεκαστικό διάλυµα θα πρέπει να ετοιμάζεται λίγο πριν την
εφαρμογή του.
Καθαρισμός ψεκαστήρα:
Αµέσως µετά τον ψεκασµό είναι απαραίτητος ο σχολαστικός καθαρισµός
του ψεκαστήρα ως εξής:
1. Αδειάστε το βυτίο τελείως και γεµίστε το βυτίο και όλα τα µέρη του
ψεκαστικού µε καθαρό νερό. Ξεπλύνατε το βυτίο και τη µπάρα µε καθαρό
νερό για τουλάχιστον 5 λεπτά και αδειάστε τελείως.
2. Ξαναγεµίστε το βυτίο µε καθαρό νερό. Προσθέστε διάλυµα καθαρισµού
0.5 λίτρα αµµωνίας για οικιακή χρήση (6%) για κάθε 100 λίτρα νερό.
Αφήστε το διάλυµα να κυκλοφορήσει µέσω της αντλίας, µπάρας και µπεκ
για τουλάχιστον 15 λεπτά, µε συνεχή ανάδευση. Αδειάστε ξανά.
3. Επαναλάβετε άλλη µια φορά το 2.
4. Γεµίστε τελείως το βυτίο µε καθαρό νερό για τουλάχιστον 5 λεπτά,
οδηγώντας το νερό να περάσει από την αντλία και την µπάρα.
5. Φίλτρα και µπεκ πρέπει να αφαιρούνται και να καθαρίζονται χωριστά σε
ένα δοχείο που περιέχει το διάλυµα καθαρισµού (στην ίδια συγκέντρωση
που αναφέρεται στο σηµείο 2). Ξεπλύνατε µε καθαρό νερό. Το ψεκαστικό
να µην στραγγίζετε ή ξεπλένεται σε έδαφος που καλλιεργείται ή πρόκειται
να καλλιεργηθεί.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος
και της συσκευασίας:
Ξεπλύνατε 3 φορές τα κενά υλικά συσκευασίας, ρίξτε τα νερά στο
ψεκαστικό. Μην ξαναχρησιμοποιείτε τα κενά υλικά συσκευασίας για
οποιαδήποτε άλλη χρήση. Τρυπήστε ή κάψτε τα καθαρά κενά υλικά
συσκευασίας ή απομακρύνετε τα µε άλλο τρόπο σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία.
Συνδυαστικότητα:
Μην αναμιγνύετε το GULLIVER με φυτοπροστατευτικά προϊόντα αλκαλικής
αντίδρασης.
Επιτρέπεται να το χρησιμοποιείτε σε μείγμα με τα ζιζανιοκτόνα (AURA 20
EC, BASAGRAN 48SL, CLINCHER Neo 200 EC, VIPER MAX).
Σε περίπτωση ανάμιξης στο βυτίο, ακολουθήστε τους αυστηρότερους
περιορισμούς, προφυλάξεις και διαστήματα αναμονής και να προηγηθεί
δοκιμή μικρής κλίμακας.
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Κατηγορία και
τρόπος δράσης:

5

Το GULLIVER είναι εκλεκτικό µεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο που απορροφάται
από το φύλλωµα και τις ρίζες των ζιζανίων και στη συνέχεια µετακινείται
στα σηµεία ανάπτυξής τους. Αµέσως µετά την απορρόφησή του από τα
ζιζάνια, σταµατά η ανάπτυξη και ο ανταγωνισµός τους µε την καλλιέργεια
του ρυζιού. Τα συµπτώµατα είναι ορατά 10-15 περίπου µέρες µετά την
εφαρµογή, σαν τυπικό κιτρίνισµα, νέκρωση και σταδιακός θάνατος των
ζιζανίων.

Φάσμα δράσης:

Πεδίο
Εφαρμογής

Ρύζι
(ORYSA)

Στόχος

Αγρωστώδη
Πλατύφυλλα
ζιζάνια*

Δόσεις σκευάσματος
Γρ./
στρέμμα

Όγκος ψεκ.
υγρού
λίτρα /στρ.

4-5

20 - 40

Τρόπος και χρόνος εφαρμογής

Μεταφυτρωτική εφαρμογή 18 ως 50
ημέρες μετά την σπορά
(καλλιέργεια στα 2 φύλλα έως τέλος
του αδελφώματος {BBCH 12 – 29}).

Μέγιστος
αριθμός
εφαρμογών
ανά
καλλιεργητική
περίοδο
1

Παρατηρήσεις:
1. Με σκοπό την εξασφάλιση της καλύτερης αποτελεσματικότητας του ζιζανιοκτόνου µετά την εφαρµογή του
GULLIVER είναι απαραίτητη η κατάλληλη διαχείριση του νερού του ορυζώνα ως εξής:
• Εφαρμογή σε πλημυρισμένα τηγάνια (5-10 cm βάθος νερού): Μην απομακρύνετε το νερό για τουλάχιστον
5-7 ημέρες μετά την εφαρμογή.
• Εφαρμογή σε έδαφος κορεσμένο νερού : Απομακρύνετε το νερό 1-3 ημέρες πριν την εφαρμογή αφήνοντας
νερό βάθους 0 - 2 cm – Εφαρμόστε το σκεύασμα, μην απομακρύνετε το νερό και μην επανεισάγετε νερό όσο
το επιτρέπει η καλλιέργεια και πάντως όχι πριν περάσουν 2-5 ημέρες μετά την εφαρμογή.
• Σε περίπτωση βροχής, κατά την διάρκεια της εφαρμογής ή εντός 6 ωρών από την εφαρµογή, µπορεί να
µειωθεί η αποτελεσματικότητα του ζιζανιοκτόνου.
• Επειδή το GULLIVER έχει µικρή υπολειµµατική διάρκεια, η ζιζανιοκτόνος δράση του αφορά µόνο τα ζιζάνια
που είναι παρόντα κατά την στιγµή της εφαρµογής.
• Για την άριστη αποτελεσµατικότητα του σκευάσματος συνιστάται η προσθήκη µη ιονιζόµενου
επιφανειοδραστικού TREND 90 SL σε αναλογία 0.1% κατ’ όγκο.
2.

Για την Echinochloa crus-galli, Echinochloa sp. η εφαρμογή να γίνεται όταν η καλλιέργεια είναι στο στάδιο των 14 φύλλων και πάντα πριν το αδέλφωμα.
3. Για όλα τα λοιπά μονοκοτυλήδονα μη αγρωστώδη και δικοτυλήδονα ζιζάνια (σπόροι και ρίζωμα) στο στάδιο του
1 φύλλου μέχρι των 4-6 φύλλων.
*Καταπολεμούμενα ζιζάνια
Ευαίσθητα ζιζάνια

Άλισμα το αγρωστιδόμορφον (Alisma lanceolatum – ALSLA)
Αμάνια (Ammannia coccinea – AMMCO)
Βούτομο (Butomus umbellatus – BUTUM)
Ετερανθέρα (Heteranthera limosa – HETLI)
Λινδέρνια (Lindernia dubia – LIDDU)
Κύπερη κίτρινη (Cyperus esculentus – CYPES)
(Cyperus serotinus – CYPSE)
Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια
Ετερανθέρα (Heteranthera reniformis – HETRE)

Μοσχοκύπερη (Cyperus difformis - CYPDI)
Μουχρίτσες (Echinochloa sp. – ECHSS)
Πεντάνευρο ρυζιού (Alisma plantago-acquatica – ALSPA)
Ραγάζι ή Βολβόσχοινο (Scirpus (Bolboschoenus) maritimus
– SCPMA)
Σκίρπος ορυζώνων (Scirpus (Schoenoplectus) mucronatus
– SCPMU)
Ψαθί (Typha sp. - THYSS)
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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
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Στοιχεία φυτοτοξικότητας,
ευαισθησίας ποικιλιών και
κάθε άλλης παρενέργειας
στα φυτά ή τα προϊόντα τους
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Εικονογράμματα
κινδύνου

Μην ψεκάζετε με το σκεύασμα αν επικρατούν ή πρόκειται να
επικρατήσουν τις επόμενες του ψεκασμού μέρες, υψηλές
θερμοκρασίες ή αν το εύρος θερμοκρασιών μεταξύ ημέρας και
νύχτας είναι μεγαλύτερο από 12 οC.
Διαχείριση ανθεκτικότητας:
Το προϊόν περιέχει αναστολέα του ενζύμου οξυγαλακτικής
συνθετάσης (ALS) (ομάδα Β της ταξινόμησης HRAC). Με στόχο την
αποφυγή ή την καθυστέρηση εμφάνισης και εξάπλωσης ανθεκτικών
ζιζανίων, ιδίως αγρωστωδών, συνιστάται η εναλλαγή ζιζανιοκτόνων
που έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης και η χρήση κατάλληλων
καλλιεργητικών πρακτικών (π.χ. προετοιμασία αμειψισποράς και
επιφανειακής σποράς). Να μη χρησιμοποιείται το GULLIVER σε
περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες ή ισχυρισμοί περί
ανθεκτικότητας ή ανοχής σε αναστολείς του ενζύμου ALS.

-Σε εδάφη που εφαρμόστηκε GULLIVER, συνιστάται να σπέρνονται
την επόμενη καλλιεργητική περίοδο µόνο ρύζι, καλαμπόκι ή σόγια.
Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας µπορεί να σπαρθεί µόνο
ρύζι, αφού προηγηθεί επιφανειακή κατεργασία του εδάφους στις
21 µέρες µετά την εφαρμογή του GULLIVER.

Μην εισέρχεστε πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό από την
φυλλική επιφάνεια.
Το GULLIVER WG είναι εκλεκτικό στις γνωστές καλλιεργούμενες
ποικιλίες ρυζιού τύπου indica ή japonica που βρίσκονται σε καλή
βλαστική κατάσταση. Συνιστάται να αποφεύγεται η εφαρµογή του
σκευάσματος σε καλλιέργειες που υποφέρουν από αντίξοες
κλιματολογικές συνθήκες, τροφοπενίες ή προσβολές εντόµων ή
ασθενειών. Κάτω από ορισμένες κλιματολογικές συνθήκες µπορεί να
εµφανιστούν ελαφρά κιτρινίσµατα ή καθυστέρηση της ανάπτυξης.
Τα συµπτώµατα αυτά είναι παροδικά και δεν έχουν καμιά επίδραση
στις αποδόσεις. Συνιστάται να πραγματοποιείτε προκαταρκτικές
δοκιμές σε περίπτωση εφαρμογής σε νέες ποικιλίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ
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Δηλώσεις
επικινδυνότητας

Η400: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
Η410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες
επιπτώσεις.
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΑΔΑ: Ψ1Ι04653ΠΓ-ΣΤΦ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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Δηλώσεις
προφύλαξης

P102 + P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από τα παιδιά.
P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα
ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
Φοράτε γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση του σκευάσματος.
Φοράτε γάντια και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατά την
εφαρμογή.
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική
νομοθεσία.
Spe1: 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 του συστήματος αποχέτευσης από τις
λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόµους.
Μην απορρίπτετε νερά που προέρχονται από αγροτεμάχια που έχουν
υποστεί εφαρμογή σε κανάλια που απέχουν λιγότερο από 1 χλμ. από
μόνιμα υδάτινα ρεύματα.
SPe3: Για να προστατέψετε τα φυτά μη-στόχους τηρείτε από τις γειτονικές
καλλιέργειες:
μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων ή
μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων σε συνδυασμό με τη
χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού
νέφους κατά 50% ή
μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων σε συνδυασμό με τη
χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού
νέφους κατά 75%.
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Πρώτες βοήθειες Αντίδοτο

Μέτρα σε περίπτωση έκθεσης του ανθρώπου από ατύχημα:
Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινήστε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Σε
περίπτωση επαφής µε το δέρµα: Πλύνετε αµέσως καλά µε άφθονο νερό και
σαπούνι.
Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια: Ξεπλύνετε αµέσως µε άφθονο νερό για
αρκετά λεπτά. Αν ο ερεθισµός επιµένει, συμβουλευτείτε γιατρό.
Σε περίπτωση κατάποσης: Να χορηγηθούν 1-2 ποτήρια νερό. Να µην
προκληθεί εµετός χωρίς ιατρική συμβουλή. Καλέστε αµέσως γιατρό. Να µην
χορηγηθεί τίποτε σε αναίσθητο άτοµο.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική
θεραπεία.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777.

Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση
πριν τη συγκομιδή ή πριν τη
διάθεση στην αγορά όταν
πρόκειται για μετασυλλεκτικές
χρήσεις
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Συνθήκες αποθήκευσης,
χρονική σταθερότητα του
σκευάσματος

Φυτικά προϊόντα

Ημέρες

Ρύζι

--

Το σκεύασµα παραµένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον, αν
διατηρηθεί στην αρχική του συσκευασία χωρίς να ανοιχθεί, υπό
κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος.

ΑΔΑ: Ψ1Ι04653ΠΓ-ΣΤΦ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

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.
16 Προστατευόμενα στοιχεία και μελέτες
Στο Παράρτημα ΙΙΙ καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η
περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ
στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

B

Ανακαλούμε τη με αριθ. 7546 έγκριση κυκλοφορίας του φυτοπροστατευτικού προϊόντος
(ζιζανιοκτόνο) GULLIVER 50 WG (δ.ο. azimsulfuron), η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ.
93587/30.05.2002 Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Συγκεκριμένα :
1. Επιτρέπεται από την υπογραφή της παρούσας η τιμολόγηση του σκευάσματος από τον κάτοχο της
έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων για 3 μήνες ακόμη.
2. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων του σκευάσματος από τις υπόλοιπες
επιχειρήσεις χονδρικής και λιανικής πώλησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων για έξι επιπλέον
μήνες από την υπογραφή της παρούσας.
3. Επιτρέπεται τη χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων του σκευάσματος από τους επαγγελματίες
χρήστες για ένα επιπλέον έτος από την ημερομηνία της παραγράφου 2 ανωτέρω.
4. Ορίζεται ότι τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες του σκευάσματος μετά το πέρας
των ορισθεισών προθεσμιών, θα πρέπει να επιστραφούν στον υπεύθυνο για τη διάθεση του
σκευάσματος στην αγορά 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.
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Γενικές υποχρεώσεις:
Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ
για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε
γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί
αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του
σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για
οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα
απόφαση.
Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ’ όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της
έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την
συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων
που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η
παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από
την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ

