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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αθήνα, 25 - 06 -2007 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   Αριθ.Πρωτ.:119997  

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

 

Ταχ.∆/νση: Συγγρού 150 

Ταχ.Κώδικας: 176 71, Καλλιθέα 

TELEFAX: 210 9212 090 

Πληροφορίες: Αθ. Ζούνος 

Τηλέφωνο: 210 928 7219 

 
 

 

 

ΘΕΜΑ: “Κατ’ εξαίρεση άδεια εφαρµογής 

των σκευασµάτων ABATE 1SG, 

ΑΒΑΤΕ 50 EC, ΤΕΜΕΦΩΣ-

ΥΨΙΛΟΝ 50EC, DU-DIM 10WP, 

DU-DIM 15SC, DU-DIM 2 GR, 

VECTOBAC και Bacillus 

thuringiensis subsp. israelensis-

ISAGRO Biofarming σε υδάτινες 

επιφάνειες µε καλλιέργειες ρυζιού 

για το έτος 2007.” 

 

ΠΡΟΣ: 

1. BASF AGRO HELLAS SA 

    Αιγιαλείας 48, Παράδεισος 

    15125 Μαρούσι - ΑΘΗΝΑ 

     (Με απόδειξη) 

2. CROMPTON EUROPE B.V.  
     Ankerweg 18,  

     1041 AT Amsterdam (Ολλανδία) 

  (∆ιά  του Κ. Σ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 

    ∆. Γούναρη 4, 

    546 21, Θες/νίκη) 

     (Με απόδειξη) 

3. ΥΨΙΛΟΝ ΑΕ 

      ∆. Γληνού 32,  

      542 49, Θες/νίκη 

          (Με απόδειξη) 

4. ΑΓΚΡΟΦΑΡΜ ΕΠΕ 

     ∆υρραχίου 70, 

     104 43, ΑΘΗΝΑ 

     (Με απόδειξη) 

ΚΟΙΝ: 

1. Γραφείο κ. Υπουργού 

2. Γραφείο κ. Υφυπουργού 

3. Γραφείο Γ.Γ. κ. Κ. Σκιαδά. 

4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

     ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ 

     ∆/ΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

     ΤΜΗΜΑ ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ 

5. Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις  

   ∆/νσεις Γεωργίας (µε email) 

     Έδρες τους 

6. Μ.Φ.Ι. 

    Τµήµα Ελέγχου  

    Γεωργικών Φαρµάκων  

    Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά (µε email) 

7. Περιφερειακά Κέντρα 

     Προστασίας Φυτών και  

Ποιοτικού Ελέγχου 

       Έδρες τους (µε email) 
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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Π.∆. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και 

έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου» και ειδικότερα το αρθρ. 16. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 721/77 για την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών 

φαρµάκων και ειδικότερα το άρθρο 26 παρ. α (γγ). 

3. Τη µε αριθ. 2007/70/ΕΚ Απόφαση της Επιτροπής «σχετικά µε την παράταση της 

προθεσµίας για τη διάθεση στην αγορά βιοκτόνων τα οποία περιέχουν ορισµένες 

δραστικές ουσίες που δεν έχουν εξεταστεί στο πλαίσιο του δεκαετούς προγράµµατος 

εργασίας που αναφέρεται στο αρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ» 

4. Τη γνωµοδότηση για το 1
ο
 θέµα της 5

ης
/08-06-2007 Συνεδρίασης του Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ.  

5. Τη µε αριθ. Υ132/11-10-2004 (ΦΕΚ 1533/Β/14-10-2004) κοινή απόφαση του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για “ανάθεση 

αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Αλέξανδρο Κοντό”. 

6. Τη µε αριθ. 301509/19-11-2004 (ΦΕΚ 1762/Β/30-11-2004) απόφαση του Υφυπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων για µεταβίβαση στους Γενικούς Γραµµατείς, Γενικούς 

∆ιευθυντές, ∆ιευθυντές και Τµηµατάρχες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων της εξουσίας να υπογράφουν µε «Εντολή Υφυπουργού». 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Ια. Χορηγούµε κατ’ εξαίρεση άδεια εφαρµογής για το έτος 2007 στα παρασιτοκτόνα 

υγειονοµικής σηµασίας ΑΒΑΤΕ 1 SG, ABATE 50 EC και ΤΕΜΕΦΩΣ-ΥΨΙΛΟΝ 50EC, 

(µε δρων συστατικό temephos), των εταιρειών BASF AGRO HELLAS SA και ΥΨΙΛΟΝ 

Α.Ε., επιπλέον των εγκεκριµένων εφαρµογών, που καθορίζονται στις εγκρίσεις 

κυκλοφορίας τους, και σε υδάτινες επιφάνειες µε καλλιέργειες ρυζιού, ως ακολούθως:  
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   Α) ABATE 1SG 

Πεδίο εφαρµογής Εχθροί ∆όσεις (gr/στρέµµα) Τρόπος εφαρµογής 

Ορυζώνες σε 

κατάκλιση 

Κουνούπια 

στο στάδιο 

της 

προνύµφης 

500 – 1000 

Ανάλογα µε το στάδιο 

ανάπτυξης των προνυµφών και 

την ένταση της προσβολής. Η 

χαµηλή δόση για µικρής 

έντασης προσβολή και 

προνύµφες 1
ου

 ή 2
ου

 σταδίου και 

µεγαλύτερες δόσεις για µεγάλης 

έντασης προσβολή και 

προνύµφες 3
ου

 ή 4
ου

 σταδίου και 

στο στάδιο της νύµφης. 

α. Από εδάφους 

β. Από αέρος 

Μέγιστος αριθµός εφαρµογών ανά καλλιεργητική περίοδο: πέντε (5) 

Μεσοδιάστηµα Εφαρµογών : 14 ηµέρες 

Τελευταία Ασφαλή Επέµβαση: 2 µήνες πριν από τη συγκοµιδή του ρυζιού 

 

 

Β) ABATE 50 EC 

Πεδίο εφαρµογής Εχθροί ∆όσεις (κυβ.εκ./στρέµµα) Τρόπος εφαρµογής 

Ορυζώνες σε 

κατάκλιση 

Κουνούπια 

στο στάδιο 

της 

προνύµφης 

15 – 20  

Ανάλογα µε το στάδιο ανάπτυξης 

των προνυµφών και την ένταση 

της προσβολής. Η χαµηλή δόση 

για µικρής έντασης προσβολή και 

προνύµφες 1
ου

 ή 2
ου

 σταδίου και 

µεγαλύτερες δόσεις για µεγάλης 

έντασης προσβολή και 

προνύµφες 3
ου

 ή 4
ου

 σταδίου και 

στο στάδιο της νύµφης. 

α. Από εδάφους  

β. Από αέρος 

Μέγιστος αριθµός εφαρµογών ανά καλλιεργητική περίοδο: πέντε (5) 

Μεσοδιάστηµα Εφαρµογών : 14 ηµέρες 

Τελευταία Ασφαλή Επέµβαση: Τέλος µηνός Ιουλίου 2007 
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Γ) ΤΕΜΕΦΩΣ-ΥΨΙΛΟΝ 50 EC 

Πεδίο εφαρµογής Εχθροί ∆όσεις (κυβ.εκ./στρέµµα) Τρόπος εφαρµογής 

Ορυζώνες σε 

κατάκλιση 

Κουνούπια 

στο στάδιο 

της 

προνύµφης 

15 – 20 

Ανάλογα µε το στάδιο ανάπτυξης 

των προνυµφών και την ένταση 

της προσβολής. Η χαµηλή δόση 

για µικρής έντασης προσβολή και 

προνύµφες 1
ου

 ή 2
ου

 σταδίου και 

µεγαλύτερες δόσεις για µεγάλης 

έντασης προσβολή και 

προνύµφες 3
ου

 ή 4
ου

 σταδίου και 

στο στάδιο της νύµφης. 

α. Από εδάφους  

β. Από αέρος 

Μέγιστος αριθµός εφαρµογών ανά καλλιεργητική περίοδο: πέντε (5) 

Μεσοδιάστηµα Εφαρµογών : 14 ηµέρες 

Τελευταία Ασφαλή Επέµβαση: Τέλος µηνός Ιουλίου 2007 

 

 

 

Ιβ. Χορηγούµε κατ’ εξαίρεση άδεια εφαρµογής για το έτος 2007 στα παρασιτοκτόνα 

υγειονοµικής σηµασίας VECTOBAC της εταιρείας BASF AGRO HELLAS SA, και 

Bacillus thuringiensis subsp. israelensis-ISAGRO Biofarming της εταιρείας 

ΑΓΚΡΟΦΑΡΜ ΕΠΕ (µε δρων συστατικό το Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis) και 

για χρήση σε υδάτινες επιφάνειες µε καλλιέργειες ρυζιού ως ακολούθως: 

 

Α. VECTOBAC 

Επιπλέον των εγκεκριµένων εφαρµογών που καθορίζονται στην προσωρινή έγκριση 

κυκλοφορίας, επιτρέπεται η χρήση του για το έτος 2007 και ως ακολούθως: 

Πεδίο εφαρµογής Εχθροί ∆όσεις (κυβ.εκ./στρέµµα) Τρόπος εφαρµογής 

Ορυζώνες σε 

κατάκλιση 

Κουνούπια 

στο στάδιο 

της 

προνύµφης 

80 – 200 

Ανάλογα µε το στάδιο ανάπτυξης 

των προνυµφών, την ένταση της 

προσβολής τη θερµοκρασία του 

νερού και την περιεκτικότητα του 

υδάτινου όγκου σε οργανική 

ουσία. 

α. Από εδάφους  

β. Από αέρος 
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Η χαµηλή δόση για µικρής  

έντασης προσβολή, προνύµφες 

1
ου

 ή 2
ου

 σταδίου, υψηλή 

θερµοκρασία νερού και χαµηλή 

περιεκτικότητα του νερού σε 

οργανική ουσία και µεγαλύτερες 

δόσεις για µεγάλης έντασης 

προσβολή, προνύµφες 3
ου

 ή 4
ου

 

σταδίου, χαµηλή θερµοκρασία 

νερού και υψηλή περιεκτικότητα 

του νερού σε οργανική ουσία. 

 

Μέγιστος αριθµός εφαρµογών ανά καλλιεργητική περίοδο: ---- 

Μεσοδιάστηµα Εφαρµογών: Η εφαρµογή επαναλαµβάνεται όταν στα νερά εµφανισθούν 

και πάλι προνύµφες.  

Τελευταία Ασφαλή Επέµβαση: Τρεις ηµέρες πριν από τη συγκοµιδή. 

 

 

Β. Bacillus thuringiensis subsp. israelensis-ISAGRO Biofarming 

Πεδίο εφαρµογής Εχθροί ∆όσεις (κυβ.εκ./στρέµµα) Τρόπος εφαρµογής 

Ορυζώνες σε 

κατάκλιση 

 

 

Κουνούπια 

στο στάδιο 

της 

προνύµφης 

40 – 170  

Ανάλογα µε το στάδιο ανάπτυξης 

των προνυµφών, την ένταση της 

προσβολής τη θερµοκρασία του 

νερού και την περιεκτικότητα του 

υδάτινου όγκου σε οργανική 

ουσία. Η χαµηλή δόση για µικρής 

έντασης προσβολή, προνύµφες 

1
ου

 ή 2
ου

 σταδίου, υψηλή 

θερµοκρασία νερού και χαµηλή 

περιεκτικότητα του νερού σε 

οργανική ουσία και µεγαλύτερες 

δόσεις για µεγάλης έντασης 

προσβολή, προνύµφες 3
ου

 ή 4
ου

 

σταδίου, χαµηλή θερµοκρασία 

νερού και υψηλή περιεκτικότητα 

του νερού σε οργανική ουσία. 

α. Από εδάφους  

β. Από αέρος 

 

Μέγιστος αριθµός εφαρµογών ανά καλλιεργητική περίοδο: ---- 

Μεσοδιάστηµα Εφαρµογών: Η εφαρµογή επαναλαµβάνεται όταν στα νερά εµφανισθούν 

και πάλι προνύµφες.  

Τελευταία Ασφαλή Επέµβαση: Τρεις ηµέρες πριν από τη συγκοµιδή. 
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Ιγ. Χορηγούµε κατ’ εξαίρεση άδεια εφαρµογής για το έτος 2007 στα παρασιτοκτόνα 

υγειονοµικής σηµασίας DU-DIM 10 WP, DU-DIM 15 SC και DU-DIM 2 GR (µε δρων 

συστατικό diflubenzuron) της εταιρείας CROMPTON EUROPE B.V. (υπεύθυνος 

επικοινωνίας στη χώρα µας κος Κ.Σ. Παπαδόπουλος), επιπλέον των εγκεκριµένων 

εφαρµογών, που καθορίζονται στις εγκρίσεις κυκλοφορίας τους, και σε υδάτινες επιφάνειες 

µε καλλιέργειες ρυζιού ως ακολούθως: 

 

Α) DU-DIM 10 WP 

Πεδίο εφαρµογής Εχθροί ∆όσεις g/στρ Τρόπος 

εφαρµογής 

Ορυζώνες σε 

κατάκλιση 

Κουνούπια στο στάδιο της 

προνύµφης 

50 γρ σκευάσµατος 

/10L νερού 

/στρέµµα 

α. Από εδάφους  

β. Από αέρος 

 

Μέγιστος αριθµός εφαρµογών ανά καλλιεργητική περίοδο: -τέσσερις (4) 

Μεσοδιάστηµα Εφαρµογών: 15 ηµέρες 

Τελευταία Ασφαλή Επέµβαση: 35 ηµέρες πριν από τη συγκοµιδή 

 

B) DU-DIM 15 SC 

Πεδίο εφαρµογής Εχθροί ∆όσεις Τρόπος εφαρµογής 

Ορυζώνες σε 

κατάκλιση 

 

 

Κουνούπια στο στάδιο 

της προνύµφης 

35 κ.εκ. σκευάσµατος 

/10L νερού 

/στρέµµα 

α. Από εδάφους  

β. Από αέρος 

 

Μέγιστος αριθµός εφαρµογών ανά καλλιεργητική περίοδο: -τέσσερις (4) 

Μεσοδιάστηµα Εφαρµογών: 15 ηµέρες 

Τελευταία Ασφαλή Επέµβαση: 35 ηµέρες πριν από τη συγκοµιδή 

 

Γ) DU-DIM 2 GR 

Πεδίο εφαρµογής Εχθροί ∆όσεις Τρόπος εφαρµογής 

Ορυζώνες σε 

κατάκλιση 

 

 

Κουνούπια στο στάδιο της 

προνύµφης 

250g 

σκευάσµατος 

/10L νερού 

/στρέµµα 

α. Από εδάφους  

β. Από αέρος* 
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Μέγιστος αριθµός εφαρµογών ανά καλλιεργητική περίοδο: -τέσσερις (4) 

Μεσοδιάστηµα Εφαρµογών: 15 ηµέρες 

Τελευταία Ασφαλή Επέµβαση: 35 ηµέρες πριν από τη συγκοµιδή 

 

IIα. Η εφαρµογή των σκευασµάτων θα γίνεται υπό την ευθύνη-εποπτεία και καθοδήγηση των 

Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (∆/νσεις Γεωργίας σε συνεργασία µε τις ∆/νσεις Υγιεινής) 

λαµβάνοντας όλα τα απαραίτητα µέτρα για την ορθή εφαρµογή τους. Οι Νοµαρχιακές 

Αυτοδιοικήσεις θα συλλέξουν ένα δείγµα ρυζιού ανά χίλια (1000) στρέµµατα στις περιοχές 

που έγινε εφαρµογή των παραπάνω σκευασµάτων και θα τα αποστείλουν στο Μπενάκειο 

Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο για ανάλυση υπολειµµάτων. Επίσης, θα υποβάλουν στη ∆/νση 

Προστασίας Φυτικής Παραγωγής έκθεση για τα αποτελέσµατα και τις επιπτώσεις στο 

περιβάλλον από την εφαρµογή των παραπάνω σκευασµάτων. 

 

IIβ  Σε περίπτωση που η διενέργεια αεροψεκασµών κριθεί ως αναγκαία (π.χ. αδυναµία 

προσέγγισης των εστιών από ξηρά) πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα 

ακόλουθα: 

- Πριν από την εφαρµογή των αεροψεκασµών να γίνεται χαρτογράφηση των περιοχών, 

εντοπισµός των εστιών ανάπτυξης κουνουπιών και δειγµατοληπτικός έλεγχος για τη 

διαπίστωση της παρουσίας προνυµφών. 

- ∆ιενέργεια αεροψεκασµών µόνο όταν οι συνθήκες (καιρικές, περιοχή ελεύθερη από 

ανθρώπους ή ζώα κ.α.) το επιτρέπουν. 

- Σωστός υπολογισµός της δοσολογίας ώστε στη ψεκαζόµενη υδάτινη επιφάνεια να 

φτάνει πάντα η εγκεκριµένη ποσότητα δραστικής ουσίας. 

- Να γίνεται αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των επεµβάσεων σε διάφορα στάδια 

του ετήσιου προγράµµατος καταπολέµησης για έγκαιρη λήψη των απαραίτητων 

µέτρων. 

 

ΙΙΙ. Οι εταιρείες BASF AGRO HELLAS SA, ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε., CROMPTON EUROPE B.V. 

(υπεύθυνος επικοινωνίας στη χώρα µας κος Κ.Σ. Παπαδόπουλος), και ΑΓΚΡΟΦΑΡΜ 

ΕΠΕ υποχρεούνται: 

α) να ενηµερώνουν τη ∆/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής για τις ποσότητες και τις 

περιοχές που θα χρησιµοποιούνται τα εν λόγω σκευάσµατα κατά την περίοδο της  
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εφαρµογής τους και να αναφέρουν την αποτελεσµατικότητα των επεµβάσεων όπως 

και κάθε παρατήρηση για δυσµενείς επιπτώσεις και φαινόµενα που έρχονται σε 

αντίθεση µε τα αναφερόµενα στην ανωτέρω κατ’ εξαίρεση άδεια εφαρµογής τους. 

β) να προσκοµίσουν στην Υπηρεσία τις µεθόδους ανάλυσης για τα υπολείµµατα όλων 

των παραπάνω σκευασµάτων καθώς και τα αντίστοιχα αναλυτικά standards. 

γ) να αναλάβουν την οικονοµική δαπάνη (δειγµατοληψία και µεταφορά στο Μ.Φ.Ι) για 

την ανάλυση των δειγµάτων (σε ότι αφορά υπολείµµατα στην καλλιέργεια ρυζιού) 

τα οποία θα συλλεχθούν από τις κατά τόπους Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. 

 

ΙV. Η ευθύνη για την αποτελεσµατικότητα των σκευασµάτων όπως και τις τυχόν 

παρενέργειές των ΑΒΑΤΕ 1 SG, ABATE 50 EC και VECTOBAC ανήκει στην 

εταιρεία BASF AGRO HELLAS SA, του ΤΕΜΕΦΩΣ-ΥΨΙΛΟΝ 50 EC στην εταιρεία 

ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε., των DU-DIM 10 WP, DU-DIM 15 SC και DU-DIM 2 GR στην 

εταιρεία CROMPTON EUROPE B.V. (υπεύθυνος επικοινωνίας στη χώρα µας κος 

Κ.Σ. Παπαδόπουλος) και του Bacillus thuringiensis subsp. israelensis-ISAGRO 

Biofarming στην εταιρεία ΑΓΚΡΟΦΑΡΜ ΕΠΕ. 

 

           Ε.Υ. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 

 

 

        Κ. ΣΚΙΑ∆ΑΣ 

 


