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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αθήνα,  22 - 04 -2008 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   Αριθ.Πρωτ.: 118309 

∆/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 βιοκτόνων σκευασµάτων DU-

DIM 10WP, DU-DIM 15SC, DU-

DIM 2 GR και OPRAH 15 SC σε 

υδάτινες επιφάνειες µε καλλιέργειες 

ρυζιού για το έτος 2008.” 

 

ΠΡΟΣ: 

1. ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ 

Τ.Θ. 26 – Τ.Κ. 570 22 

ΒΙ.ΠΕ.Θ., Θεσ/νίκη 

          (Με απόδειξη) 

2. CHEMTURA NETHERLANDS B.V, 

Ankerweg 18, 1041 AT, 

Amsterdam (Ολλανδία) 

  (∆ιά  του Κ. Σ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 

    ∆. Γούναρη 4, 

    546 21, Θες/νίκη) 

     (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) 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 



 
 
 
 
 

 

2 

 

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. Τις γνωµοδοτήσεις του Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ.για το 6
ο
 θέµα της 3

ης
/28-03-2008 και για το εκτός 

ηµερησίας διατάξεως της 4
ης

/31-03-2008 συνεδριάσεών του. 

4. Το Π.∆. 206/2007 «∆ιορισµός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 232 Α’). 

5. Τη µε αριθ. 263545/4-1-2008 (ΦΕΚ 47/B΄/18-1-2008) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τροφίµων για «µεταβίβαση στους Γενικούς Γραµµατείς, Ειδικό Γραµµατέα,  

Προϊσταµένους Γενικής ∆ιεύθυνσης, Προϊσταµένους ∆ιεύθυνσης και Προϊσταµένους 

Τµήµατος της εξουσίας να υπογράφουν µε “Εντολή Υπουργού”» 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Ι. Χορηγούµε, κατ’ εξαίρεση, άδεια εφαρµογής για το έτος 2008 των παρασιτοκτόνων 

υγειονοµικής σηµασίας µε δρων συστατικό diflubenzuron, DU-DIM 10 WP, DU-DIM 15 SC, 

DU-DIM 2 GR της εταιρείας CHEMTURA NETHERLANDS B.V. (υπεύθυνος επικοινωνίας 

στη χώρα µας κος Κ.Σ. Παπαδόπουλος) και OPRAH 15 SC της εταιρείας ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ 

ΑΒΕΕ, επιπλέον των εγκεκριµένων εφαρµογών που καθορίζονται µέσα από τις εγκρίσεις 

κυκλοφορίας τους, και σε υδάτινες επιφάνειες µε καλλιέργειες ρυζιού ως ακολούθως: 

 

A) DU-DIM 10 WP 

Πεδίο εφαρµογής Εχθροί ∆όσεις Τρόπος εφαρµογής 

Ορυζώνες σε 

κατάκλιση 

 

 

Κουνούπια στο στάδιο της 

προνύµφης 

50g σκευάσµατος 

/10L νερού 

/στρέµµα 

α. Από εδάφους  

β. Από αέρος* 

 

Μέγιστος αριθµός εφαρµογών ανά καλλιεργητική περίοδο: -τρεις (3) 

Μεσοδιάστηµα Εφαρµογών: 15 ηµέρες 

Τελευταία Ασφαλή Επέµβαση: Πριν την εµφάνιση των στάχεων στην καλλιέργεια του 

ρυζιού (BBCH scale, GS 41) και όχι αργότερα από την 31 Ιουλίου 2008. 
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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: -τρεις (3) 

Μεσοδιάστηµα Εφαρµογών: 15 ηµέρες 

Τελευταία Ασφαλή Επέµβαση: Πριν την εµφάνιση των στάχεων στην καλλιέργεια του 

ρυζιού (BBCH scale, GS 41) και όχι αργότερα από την 31 Ιουλίου 2008. 

 

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* 

Μέγιστος αριθµός εφαρµογών ανά καλλιεργητική περίοδο: -τρεις (3) 

Μεσοδιάστηµα Εφαρµογών: 15 ηµέρες 

Τελευταία Ασφαλή Επέµβαση: Πριν την εµφάνιση των στάχεων στην καλλιέργεια του 

ρυζιού (BBCH scale, GS 41) και όχι αργότερα από την 31 Ιουλίου 2008. 

 

∆) OPRAH 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: -τρεις (3) 

Μεσοδιάστηµα Εφαρµογών: 15 ηµέρες 

Τελευταία Ασφαλή Επέµβαση: Πριν την εµφάνιση των στάχεων στην καλλιέργεια του 

ρυζιού (BBCH scale, GS 41) και όχι αργότερα από την 31 Ιουλίου 2008.  

Σηµειώσεις: 

1. Συνίσταται η εφαρµογή των παραπάνω σκευασµάτων να γίνεται απ’ ευθείας στο νερό των 

τηγανιών της καλλιέργειας ρυζιού ώστε να αποφεύγεται η συγκράτηση του σκευάσµατος 

από τη φυλλική επιφάνεια του ρυζιού και κυρίως όταν το ρύζι έχει αναπτυχθεί αρκετά. 
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2. Ειδική µέριµνα πρέπει να δίνεται κατά τις εφαρµογές ώστε µε τις µετακινήσεις του νερού 

από τηγάνι σε τηγάνι να µην προκαλείται συσσώρευση δραστικού σε µια περιοχή ή 

αντίστοιχα έλλειψη δραστικού από άλλες. 

3. Να µην χρησιµοποιούνται κοντά σε εκτροφές ψαριών και ιχθυογενετικούς σταθµούς. 

 

*  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 

φτάσει 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. 

 

ΙΙ. Απαγορεύεται η εφαρµογή των παραπάνω σκευασµάτων σε βιολογικής καλλιέργειας 

ορυζώνες. 

 

IIΙ. Η εφαρµογή των σκευασµάτων θα γίνει υπό την ευθύνη-εποπτεία και καθοδήγηση των 

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

των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων λαµβάνοντας όλα τα απαραίτητα µέτρα για την ορθή 

εφαρµογή τους. 

 

ΙV. Οι εταιρείες CHEMTURA NETHERLANDS B.V. (υπεύθυνος επικοινωνίας στη χώρα 

µας κος Κ.Σ. Παπαδόπουλος) και ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ υποχρεούνται να ενηµερώσουν 

τη ∆/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής για τις ποσότητες και τις περιοχές που 

χρησιµοποιήθηκαν τα εν λόγω σκευάσµατα κατά την περίοδο της εφαρµογής τους και να 

αναφέρουν κάθε παρατήρηση φαινοµένων που έρχονται σε αντίθεση µε τα αναφερόµενα 

στην ανωτέρω κατ’ εξαίρεση άδεια εφαρµογής τους. 
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V. Οι εγκρίσεις χορηγούνται µε την προϋπόθεση ότι οι εταιρείες CHEMTURA 

NETHERLANDS B.V. (υπεύθυνος επικοινωνίας στη χώρα µας κος Κ.Σ. Παπαδόπουλος) 

και ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ θα διενεργήσουν κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο 

πειράµατα υπολειµµάτων στο ρύζι σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Σε διαφορετική 

περίπτωση θα εφαρµοστεί η ισχύουσα νοµοθεσία. 

 

VI. Η ευθύνη για την αποτελεσµατικότητα των σκευασµάτων DU-DIM 10 WP,  DU-DIM 15 

SC και DU-DIM 2 GR όπως και τις τυχόν παρενέργειές τους ανήκει στην εταιρεία 

CHEMTURA NETHERLANDS B.V. (υπεύθυνος επικοινωνίας στη χώρα µας κος Κ.Σ. 

Παπαδόπουλος). Η ευθύνη για την αποτελεσµατικότητα του σκευάσµατος OPRAH 15 SC 

όπως και τις τυχόν παρενέργειές του ανήκει στην εταιρεία ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ. 

 

 

 

           Ε.Υ. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 

 

 

        Κ. ΣΚΙΑ∆ΑΣ 

 


