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ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Συγγρού 150
Tαχ. Κώδικας: 17671– ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 928 7226
ΤΕLEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Κ. Μαρκάκης
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Αθήνα, 12 - 10 - 2012
Αριθ. πρωτ.: 10608/105667
ΠΡΟΣ:
1) Ελληνικό Σύνδεσμο
Φυτοπροστασίας
Πατησίων 53
Φυτοπροστασίας
10433
Πατησίων
Αθήνα53
2) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων
Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά
Ινστιτούτο

ΠΡΟΣ:

Εκάλης 2, 14
ΚΟΙΝ.: Αποδέκτες Π.Δ.

ΘΕΜΑ: «Δημιουργία εθνικού καταλόγου εγκεκριμένων αντιφυτοτοξικών και συνεργιστικών
ουσιών, δημιουργία εθνικού καταλόγου μη-εγκεκριμένων βοηθητικών και πρόσθετων ουσιών
και χορήγηση έγκρισης κυκλοφορίας σε συσκευασίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων που
περιέχουν τις ουσίες αυτές καθώς και σε συσκευασίες dual pack και combi»
AΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του Κανονισμού (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 το άρθρο 81 αυτού.
2. Του νόμου 4036/2012 (Α΄ 8) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 1i) με τον οποίο η Δ/νση
Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ορίζεται
ως Εθνική Συντονιστική Αρχή για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού 1107/2009
2. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως η
νομοθεσία αυτή κωδικοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
(Α΄98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
3. Του Ν. 1558/1985 (Α΄137), άρθρο 29Α «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα», όπως το άρθρο
29Α προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων,
τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών
οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α΄154)
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4.
5.
6.
7.

8.

9.

και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, παρ. 2 περιπτ. Α του Ν. 2469/1977 «Περιορισμός και
βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α΄38)
Το Π.Δ. 39/2001 (ΦΕΚ 28 Α΄) το οποίο προσάρμοσε την ελληνική νομοθεσία προς τις διατάξεις
των Οδηγιών 98/34/ΕΚ και 98/48/ΕΚ
Την ολοκλήρωση της αλληλογραφίας και κοινοποίησης με το Κέντρο Πληροφόρησης για την
Οδηγίας 98/34/ΕΚ του ΕΛΟΤ
Το ΠΔ 86 (Α΄ 141) για «Διορισμό Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
Το άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 992/1979 (ΦΕΚ 280 Α΄) «Περί Οργανώσεως των Διοικητικών
Υπηρεσιών δια την εφαρμογήν της συνθήκης προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς
Κοινότητας και ρυθμίσεις συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων»
Την με αριθ. Υ44/5-7-2012 (ΦΕΚ 2094 Β΄) Απόφαση του Πρωθυπουργού με την οποία
ανατίθενται οι αρμοδιότητες στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
κο Μάξιμο Χαρακόπουλο
Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1
(Σκοπός)
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η θέσπιση διατάξεων σχετικά με τις απαιτήσεις σε
στοιχεία, την αξιολόγηση αυτών και στη συνέχεια χορήγηση έγκρισης διάθεσης στην αγορά
αντιφυτοτοξικών, συνεργιστικών, βοηθητικών ή πρόσθετων ουσιών ή σκευασμάτων
φυτοπροστατευτικών ουσιών που περιέχουν αυτές.
Άρθρο 2
(Ορισμοί)
«αντιφυτοτοξικά»
Ουσίες ή σκευάσματα που προστίθενται σε φυτοπροστατευτικό προϊόν για την εξάλειψη ή τη
μείωση των φυτοτοξικών επιδράσεων του φυτοπροστατευτικού προϊόντος σε ορισμένα φυτά
«συνεργιστικά»
Ουσίες ή σκευάσματα τα οποία, αν και δεν παρουσιάζουν καμία ή μόνο ασθενή δράση, μπορούν
να ενισχύσουν τη δράση της ή των δραστικών ουσιών φυτοπροστατευτικού προϊόντος
«βοηθητικά»
Ουσίες ή σκευάσματα τα οποία χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε
φυτοπροστατευτικό προϊόν ή πρόσθετο, αλλά δεν είναι ούτε δραστικές ουσίες ούτε
αντιφυτοτοξικά ούτε συνεργιστικά
«πρόσθετα»
Ουσίες ή σκευάσματα που αποτελούνται από βοηθητικά ή σκευάσματα που περιέχουν ένα ή
περισσότερα βοηθητικά, με τη μορφή με την οποία παραδίδονται στο χρήστη και διατίθενται
στην αγορά, τα οποία αναμειγνύει ο χρήστης με φυτοπροστατευτικό προϊόν και τα οποία
ενισχύουν την αποτελεσματικότητά του ή τις λοιπές φυτοφαρμακευτικές του ιδιότητες
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«Συσκευασία twin pack»
Συσκευασία φυτοπροστατευτικών προϊόντων όπου το φυτοπροστατευτικό προϊόν και το
αντιφυτοτοξικό ή συνεργιστικό ή βοηθητικό ή πρόσθετο βρίσκονται σε διαφορετικά τμήματα του
ίδιου περιέκτη (ένα δοχείο) όπως αυτή διατίθεται στο χρήστη
«Συσκευασία combi»
Συσκευασία φυτοπροστατευτικών προϊόντων όπου το φυτοπροστατευτικό προϊόν και το
αντιφυτοτοξικό ή συνεργιστικό ή βοηθητικό ή πρόσθετο βρίσκονται σε διαφορετικούς περιέκτες
(δύο δοχεία) τα οποία όμως διατίθενται στο χρήστη σε ενιαία συσκευασία
«Συντονιστική Εθνική Αρχή - ΣΕΑ»
Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, Τμήμα Γεωργικών Φαρμάκων του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
«Αρμόδια Αρχή Αξιολόγησης - ΑΑΑ»
Το Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.
Άρθρο 3
(Καταχώρηση σε κατάλογο των εγκεκριμένων αντιφυτοτοξικών και συνεργιστικών ουσιών)
1. Η ΣΕΑ καταρτίζει κατάλογο με τις συνεργιστικές και αντιφυτοτοξικές ουσίες που
περιέχονται στην εγγυημένη σύνθεση εγκεκριμένων σκευασμάτων ή που διατίθενται στο
χρήστη σε συσκευασίες combi ή twin pack τον οποίο και δημοσιοποιεί μέσω της
ιστοσελίδας που διαθέτει στο διαδίκτυο
2. Προκειμένου η ΣΕΑ να καταχωρήσει μια αντιφυτοτοξική ή συνεργιστική ουσία στον εθνικό
κατάλογο των συνεργιστικών ή αντιφυτοτοξικών ουσιών θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να
καταθέσουν φάκελο για την αντιφυτοτοξική ή συνεργιστική ουσία ο οποίος θα
περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
i. Αίτηση σύμφωνα με το υπόδειγμα 1 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας. Η αίτηση υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον κάτοχο των στοιχείων ή
από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του στη χώρα μας.
ii. Πρόταση από τον παρασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του σχετικά την ταξινόμηση
και σήμανση σύμφωνα με την Οδηγία 67/548/ΕΟΚ και τον Καν/σμό (ΕΚ) αριθ.
1272/2008 όπως εκάστοτε ισχύει.
iii. Δελτίο Δεδομένων ασφαλείας
του παρασκευαστή της συνεργιστικής ή
αντιφυτοτοξικής ουσίας.
iv. Εφόσον υπάρχουν, αντίγραφα αξιολογήσεων από Αρμόδιες Αρχές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στα πλαίσια των Οδηγιών 91/414/ΕΟΚ ή 98/8/ΕΚ ή του Καν/σμού (ΕΚ)
αριθ. 1907/2006.
3. Πλήρες αντίγραφο του φακέλου κατατίθεται και στην ΑΑΑ.
4. Η ΑΑΑ λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για την αντιφυτοτοξική ή συνεργιστική ουσία που
καταθέτουν οι ενδιαφερόμενοι όπως περιγράφονται στην παράγραφο 1 ανωτέρω,
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών προκειμένου να αξιολογηθεί η ασφάλεια για τον
άνθρωπο και το περιβάλλον, και αποστέλλει την εισήγησή της στη ΣΕΑ.
5. Σε περίπτωση θετικής εισήγησης, η ΣΕΑ καταχωρεί την αντιφυτοτοξική ή συνεργιστική
ουσία σε κατάλογο (λίστα επιτρεπομένων) και επιτρέπεται η χρήση αυτών στην
εγγυημένη σύνθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή σε συσκευασίες combi και twin
pack μετά από χορήγηση σχετικής άδειας.
3

ΑΔΑ: Β4ΣΗΒ-Φ4Λ
…………………….

6. Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1-5 ανωτέρω και μέχρι την θέσπιση ενιαίων
απαιτήσεων σε στοιχεία από την Επιτροπή της ΕΕ, οι εγκρίσεις κυκλοφορίας που έχουν
χορηγηθεί μέχρι της δημοσιεύσεως της παρούσας σε σκευάσματα που περιέχουν στην
εγγυημένη σύνθεση τους αντιφυτοτοξικές ή συνεργιστικές ουσίες παραμένουν σε ισχύ. Οι
ουσίες αυτές καταχωρούνται στον εθνικό κατάλογο που τηρεί η ΣΕΑ. Για την πρώτη
εφαρμογή της παρούσας απόφασης η ΣΕΑ συμπληρώνει τον κατάλογο αυτό κατά την
δημοσίευση της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 4
(Αξιολόγηση σκευασμάτων που περιέχουν καταχωρημένες στον εθνικό κατάλογο αντιφυτοτοξικές
ή συνεργιστικές ουσίες)
1. Προκειμένου η ΑΑΑ να αξιολογήσει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα
σκευασμάτων που είτε περιέχουν στην εγγυημένη σύνθεση τους αντιφυτοτοξικές ή
συνεργιστικές ουσίες είτε διατίθενται στο χρήστη σε συσκευασίες combi ή twin pack, οι
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν πλήρη φάκελο του σκευάσματος όπως
προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 545/2011 της Επιτροπής .
2. Η ΑΑΑ λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του σκευάσματος που καταθέτουν οι
ενδιαφερόμενοι όπως περιγράφονται στην παράγραφο 1 ανωτέρω και με την
προϋπόθεση ότι όλες οι αντιφυτοτοξικές ή συνεργιστικές ουσίες που περιέχονται στο
σκεύασμα έχουν καταχωρηθεί στον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 5 του
άρθρου 2 ανωτέρω, προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών σύμφωνα με τις Ενιαίες Αρχές. Με
βάση αυτές τις Αρχές, λαμβάνεται υπόψη η αλληλεπίδραση μεταξύ της δραστικής ουσίας,
των αντιφυτοτοξικών και συνεργιστικών ουσιών
3. Σε περίπτωση θετικής εισήγησης από την ΑΑΑ, η ΣΕΑ χορηγεί έγκριση κυκλοφορίας στο
συγκεκριμένο σκεύασμα για τις προτεινόμενες χρήσεις.
Άρθρο 5
(Αρνητικός κατάλογος βοηθητικών και πρόσθετων ουσιών)
1. Η ΣΕΑ καταρτίζει μετά από σχετική εισήγηση της ΑΑΑ, κατάλογο με τις βοηθητικές ουσίες
που δεν επιτρέπεται είτε να περιέχονται στην εγγυημένη σύνθεση σκευασμάτων ή που
διατίθενται στο χρήστη σε συσκευασίες combi ή twin pack για χρήση μαζί με κάποιο
εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν. Ο κατάλογος αυτός δημοσιοποιείται μέσω της
ιστοσελίδας που διαθέτει η ΣΕΑ στο διαδίκτυο.
2. Προκειμένου η ΑΑΑ να αξιολογήσει την ασφάλεια για τον άνθρωπο και το περιβάλλον
μιας βοηθητικής ουσίας οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν φάκελο εις διπλούν
(ένα αντίγραφο στη ΣΕΑ και ένα στην ΑΑΑ) για την βοηθητική ουσία, ο οποίος θα
περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
i.
Αίτηση σύμφωνα με το υπόδειγμα 2 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας. Η αίτηση υποβάλλεται από τον κάτοχο των στοιχείων αυτοπροσώπως ή
από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του στη χώρα μας
ii.
Πρόταση από τον παρασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του σχετικά με την
ταξινόμηση και σήμανση σύμφωνα με την Οδηγία 67/548/ΕΟΚ και τον Καν/σμό
(ΕΚ) αριθ. 1272/2008όπως εκάστοτε ισχύει
iii.
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του παρασκευαστή της βοηθητικής ουσίας.
iv.
Εφόσον υπάρχουν, αντίγραφα αξιολογήσεων άλλων νομοθεσιών π.χ. Καν/σμός
(ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
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3. Η ΑΑΑ λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που καταθέτουν οι ενδιαφερόμενοι για την
βοηθητική ουσία όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 2 ανωτέρω και εφόσον
διαπιστώνονται προβλήματα ασφάλειας για τον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον,
εισηγείται στη ΣΕΑ την καταχώρηση της βοηθητικής ουσίας σε κατάλογο (λίστα μηεπιτρεπομένων) τον οποίο η ΣΕΑ δημοσιοποιεί μέσω της ιστοσελίδας που διαθέτει.
4. Σκευάσματα που περιέχουν στην εγγυημένη σύνθεση τους βοηθητικές ουσίες οι οποίες
είναι καταχωρημένες στον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 3 ανωτέρω ή που
διατίθενται στο χρήστη σε συσκευασίες combi ή twin pack, δεν εγκρίνονται από την ΣΕΑ.
5. Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1-4 ανωτέρω και μέχρι την θέσπιση κοινοτικού
καταλόγου μη επιτρεπόμενων βοηθητικών ουσιών από την Επιτροπή της ΕΕ, οι εγκρίσεις
κυκλοφορίας που έχουν χορηγηθεί μέχρι της δημοσιεύσεως της παρούσας σε
σκευάσματα που περιέχουν στην εγγυημένη σύνθεση τους βοηθητικές ουσίες
παραμένουν σε ισχύ. Η ΣΕΑ συντάσσει τον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 3
ανωτέρω με βάση τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής της ΕΕ. Για την πρώτη εφαρμογή
της παρούσας απόφασης η ΣΕΑ σε συνεργασία με την ΑΑΑ συμπληρώνει τον κατάλογο
αυτό κατά την δημοσίευση της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 6
(Έγκριση κυκλοφορίας σε σκευάσματα που διατίθενται στον χρήστη σε συσκευασίες combi και
twin pack)
1. Για την διάθεση στην αγορά σκευασμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων τα οποία
διατίθενται στην αγορά σε συσκευασίες combi και twin pack και τα οποία είναι μείγμα
δύο ή περισσοτέρων ήδη εγκεκριμένων στη χώρα μας σκευασμάτων με ίδιο έγγραφο
Ορθής Γεωργικής Πρακτικής με τα ήδη εγκεκριμένα προϊόντα, απαιτείται η έκδοση από
την ΣΕΑ χωριστής έγκρισης κυκλοφορίας
2. Για την χορήγηση έγκρισης κυκλοφορίας σε σκευάσματα της παραγράφου 1 ανωτέρω
απαιτείται η υποβολή από τους ενδιαφερόμενους αίτησης συνοδευόμενη από τα εξής
δικαιολογητικά:
I. Μελέτες φυσικής και χημικής συνδιαστικότητας
II. Μελέτες ή τεκμηριωμένη αιτιολόγηση όσον αφορά:
i. Την εκτίμηση της επικινδυνότητας στα φυτά μη στόχους, εφόσον πρόκειται
για ζιζανιοκτόνο σκεύασμα
III. Μελέτες αποτελεσματικότητας και φυτοτοξικότητας
3. Σε περίπτωση διαφορετικής Ορθής Γεωργικής Πρακτικής των σκευασμάτων σε
συσκευασίες twin pack ή combi σε σχέση με τα ήδη εγκεκριμένα σκευάσματα των οποίων
αποτελούν μείγμα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν πλήρη φάκελο του
σκευάσματος όπως προβλέπεται από τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 545/2011 ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.
Άρθρο 7
(Αμοιβαία αναγνώριση αξιολογήσεων άλλων Κρατών Μελών)
Η Αρμόδια Αρχή αναγνωρίζει την αξιολόγηση αντιφυτοτοξικών, συνεργιστικών ή βοηθητικών ή
πρόσθετων ουσιών που έχει διενεργηθεί από άλλο Κράτος-Μέλος της ΕΕ με την προϋπόθεση ότι
οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν σχετικό αίτημα συνοδευόμενο από τα δικαιολογητικά του άρθρου
3 παράγραφος 2 και του άρθρου 5 παράγραφος 2 αντίστοιχα.
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Άρθρο 8
(Κυρώσεις)
1. Οι ισχύουσες διατάξεις περί εμπορίας, διακίνησης και αποθήκευσης των
φυτοπροστατευτικών προϊόντων εφαρμόζονται και για τα σκευάσματα αντιφυτοτοξικών,
συνεργιστικών, βοηθητικών ή πρόσθετων ουσιών.
2. Οι κυρώσεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 721/1977 (Α298), όπως το πρώτο άρθρο
αντικαταστάθηκε και το δεύτερο προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2538/1977 (Α242),
επιβάλλονται ανάλογα και στους παραβάτες της παρούσας απόφασης όπως τροποποιηθεί και
ισχύει.
Άρθρο 9
(Αστική και ποινική ευθύνη)
1. Η εκδίκαση και ο επιμερισμός αστικής και ποινικής ευθύνης για παραβάσεις της παρούσας
απόφασης γίνεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της χώρας
Άρθρο 10
(Θέση σε ισχύ)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η παρούσα τίθεται σε ισχύ από της δημοσιεύσεως της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΦΥΤΟΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΙΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

Χημική ονομασία
Mefenpyr-diethyl
Isoxadifen-ethyl
Cloquintocet-mexyl
Flurilazole
Polyglycol
Piperonyl-butoxide

Αριθμός CAS
135590-91-9
163520-33-0
99607-70-2
121776-33-8
69029-39-6
51-03-6
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Κατηγορία
Αντιφυτοτοξική
Αντιφυτοτοξική
Αντιφυτοτοξική
Αντιφυτοτοξική
Συνεργιστική
Συνεργιστική

ΑΔΑ: Β4ΣΗΒ-Φ4Λ
…………………….

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Χημική ονομασία
Nonyl phenole
Nonylphenol ethoxylate

Αριθμός CAS
25154-52-3
37340-60-6 και
68412-53-3
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Κατηγορία
Βοηθητική
Βοηθητική

