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AΠΟΦΑΣΗ  

Η  

ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΚΑΙ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

 

      Έχοντας υπόψη 

1. Τις διατάξεις του Π.∆. 115 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συµµόρφωση προς  την οδηγία  91/414/ΕΟΚ  του 

Συµβουλίου», όπως έχει συµπληρωθεί και ειδικότερα το άρθρο 8 παρ. (1). 

2. Τη µε αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) Απόφαση του Υπ. Γεωργίας όσον αφορά «τον 
καθορισµό και την τυποποίηση της σήµανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρµάκων», 

όπως ισχύει σήµερα και τη µε αριθ. 265/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) Απόφαση του Υπ. 

Οικονοµίας και Οικονοµικών περί «Ταξινόµησης, συσκευασίας και επισήµανσης των 
επικίνδυνων παρασκευασµάτων σε εναρµόνιση προς την Οδηγία 1999/45 (ΕΕ L 200 της 
30.7.1999) του Ευ. Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, όπως ισχύει σήµερα. 

3. Την Απόφαση του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών και του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων µε αριθ. 119119/19-7-2004 (ΦΕΚ 1177/Β/2-8-2004) για την «Τροποποίηση και 
συµπλήρωση των διατάξεων του Π.∆. 115/1997, Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Α΄ 104), σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 2003/82/ΕΚ της 
Επιτροπής». 

4. Την Απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε αριθ. 124831/12-12-2007 (ΦΕΚ 

2466/Β/31-12-2007) για την «χορήγηση προσωρινών εγκρίσεων κυκλοφορίας σε 
φυτοπροστατευτικά προιόντα» 

5. Τον κανονισµό  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 ,  

6. Την έγκριση του από την Πορτογαλία και DAR της Ιρλανδίας. 
7. Τις διατάξεις του Π.∆. 187/7.10.2009 (ΦΕΚ 214/Α΄/7-10-09) «∆ιορισµός Υπουργών και 

Υφυπουργών». 

8. Τη µε αριθµό 316049/24.11.2009 (ΦΕΚ 2401/B΄/1.12.2009) απόφαση του Πρωθυπουργού και 
της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για «ανάθεση αρµοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μιχαήλ Καρχιµάκη». 

9. Τις  µε αριθ. πρωτ. 182858/26-3-2010 και 183433/13-4-2010 αιτήσεις  της εταιρείας  ΝΤΥ 

ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Α Χορηγούµε οριστική  έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύµφωνα µε το Π∆ 115/97, άρθρο 4 

παρ.(1), στο φυτοπροστατευτικό προϊόν ALTACOR 35 WG της εταιρείας ΝΤΥ ΠΟΝΤ 

ΕΛΛΑΣ Α.Ε.µε τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

 

1.1 Αριθµός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ) 

1.1.α Ηµεροµηνία χορήγησης 
1.1.β Ηµεροµηνία λήξης 

14.352 

6-9-2010 

6-9-2013 

 

 

 

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εµπορικό όνοµα ALTACOR  

1.2.β Μορφή:  Εναιωρηµατοποιήσιµοι κόκκοι (WG) 

 

1.3 ∆ραστική ουσία  

α) Κοινή ονοµασία της δραστικής 
ουσίας κατά ISO 

Chlorantraniliprole 

(οµάδα ανθρανιλικών διαµιδίων) 
 

 

 

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή 

δραστική ουσία: 

93% β/β min 

 

 

 

γ) Παρασκευαστής της δ.ο.: DuPont International Operations Sàrl  

2, chemin du Pavillon 

P.O. Box 50 

CH-1218 Le Grand-Saconnex 

Geneva, Switzerland 

 

 

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 
επιχείρησης: 

1) DuPont Mobile Manufacturing Center 

USA 

2) DuPont Iberica, S.A. 

Spain 

 

(οι ∆/νσεις των εργοστασίων είναι 
εµπιστευτική πληροφορία και 
βρίσκεται στο Παράρτηµα Ι της 
παρούσας 
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ε) Τεχνικές προδιαγραφές της  
δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής 
ουσίας chlorantraniliprole προσδιορίζονται 
στο Section 1 του AII που στις 26-03-2007 

(Αρ Πρ 117921) και παραµένουν στα αρχεία 

της Αρµόδιας Αρχής 

 

 

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασµα  

   

α) Κάτοχος της έγκρισης ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

Σολωµού 12 & Βας. Γεωργίου 

Χαλάνδρι 
ΑΜΕ1

: 

Τ.Κ. 152 32 

Τηλ.: 210-688 9700 

Fax: 21-688 9799 

 

 

   

β) Υπεύθυνος για την τελική 

συσκευασία και σήµανση (εφόσον είναι 
διαφορετικός από τον κάτοχο της 
έγκρισης) 

Ο κάτοχος της έγκρισης 
 

 

   

γ) Παρασκευαστής σκευάσµατος: E. I. du Pont de Nemours and Company  

DuPont Crop Protection 

Stine-Haskell Research Center, S300/408 

P.O. Box 30 

Newark, Delaware  19714-0030 

USA 

 

 

δ) Εργοστάσια παρασκευής του 

σκευάσµατος 
Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 
επιχείρησης: 
1) Gowan Milling Company, LLC,  

, USA  

 

2) Schirm USA  

 

(οι ∆/νσεις των εργοστασίων είναι 
εµπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο 

Παράρτηµα Ι της παρούσας 
 

 

   

                                                 
1
 Αριθµός Μητρώου Εταιρείας (ΑΜΕ) 
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ε) Εργοστάσια συσκευασίας του 

σκευάσµατος 
Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 
επιχείρησης: 

1) DuPont de Nemours (France) S.A.I. 

Agricultural Products 

82, rue de Wittelsheim 

BP9 

F-68701 Cernay CEDEX 

France 

2) Chemcopack NV, Belgium 

Hqaandorpweg 1 

Haven 1227 

Oost-Vlaanderen 

9130 Kallo 

Belgium 

 

 

στ) Εγγυηµένη σύνθεση του 

σκευάσµατος: 
∆ραστική ουσία 

 Chlorantraniliprole 35% (β/o) 

Βοηθητικές ουσίες  62.36% β/β 

Η πλήρης εγγυηµένη σύνθεση του 

σκευάσµατος  προσδιορίζεται στο Document 

JΙΙ  που κατατέθηκε στις 7-08-2009 (Αρ Πρ 

131481) και παραµένει στα αρχεία της 
Αρµόδιας Αρχής 

 

 

2 
Συσκευασίες 11(Ενδεκα) 

 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

4 ∆οχείο 50gr, 60gr, 100gr, 110gr, 

120gr, 200gr 250gr 500gr 

HDPE 
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3  Προορίζεται µόνο για επαγγελµατίες χρήστες. 

 

Οδηγίες 
χρήσης: 
 

 

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:  

Πριν από την εφαρµογή βεβαιωθείτε ότι το ψεκαστικό µηχάνηµα είναι καθαρό 

και κατάλληλα ρυθµισµένο. Το ALTACOR αναµειγνύεται εύκολα µε το νερό 

και δεν χρειάζεται να γίνει προδιάλυση του σκευάσµατος. Γεµίστε το 

ψεκαστικό βυτίο στο 1/4 ή στο 1/2 µε νερό. Προσθέστε ALTACOR απ ευθείας 
στο βυτίο. Αναδεύστε καλά ώστε το ALTACOR

 να αναµειχθεί πλήρως µε το 

νερό. Τα υλικά συσκευασίας να ξεπλένονται 3 φορές µε νερό, το οποίο ρίχνεται 
στο βυτίο του ψεκαστικού. Η ανάδευση να γίνεται µε υδραυλικά ή µηχανικά 

µέσα και όχι µε αέρα. Συνεχίστε την ανάδευση κατά την διάρκεια του 

ψεκασµού. 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ: 
Αµέσως µετά την εφαρµογή αδειάστε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύντε  3 

φορές σχολαστικά το βυτίο και όλα τα µέρη του ψεκαστικού µε καθαρό νερό 

αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείµµατα. Αφαιρέστε και καθαρίστε χωριστά µε 
καθαρό νερό τα µπεκ και τα φίλτρα. Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις 
όταν καθαρίζετε το ψεκαστικό µηχάνηµα. Μην καθαρίζετε τον ψεκαστικό 

εξοπλισµό και µη ρίχνετε τα νερά του καθαρισµού κοντά σε πηγάδια ή σε 
υδάτινες επιφάνειες.. 
 

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και 

της συσκευασίας: 

Αποτέφρωση του προϊόντος σε έχουσα τη σχετική άδεια µονάδα για τα 

µολυσµένα υλικά συσκευασίας µε µέριµνα να µην µολύνονται τα υπόγεια και 
επιφανειακά ύδατα. 

Μην ξαναχρησιµοποιείτε τα κενά υλικά συσκευασίας για οποιαδήποτε άλλη 

χρήση. Τρυπήστε ή κάψτε τα κενά υλικά συσκευασίας , για τη διασφάλιση της 
µη περαιτέρω χρήσης, και εναποθέστε τα  στα σηµεία συλλογής για ανάκτηση 

ενέργειας 
 

 

 

4  

 

Κατηγορία 

και τρόπος 
δράσης: 

Το ALTACOR είναι εντοµοκτόνο επαφής και στοµάχου για την καταπολέµηση 

διαφόρων λεπιδοπτέρων που προσβάλλουν τις καλλιέργειες αµπέλι (Υ), 

µελιτζάνα (Υ&Θ), τοµάτα (Υ&Θ), πιπεριά (Υ&Θ), αγγούρι (Θ), κολοκύθι (Θ), 

κολοκυθάκι (Θ), πεπόνι (Θ), καρπούζι (Θ) και µαρούλι (Υ&Θ).  

Περιέχει την δραστική ουσία chlorantraniliprole, η οποία ανήκει στην χηµική 

οικογένεια των ανθρανιλικών διαµιδίων και έχει ένα νέο τρόπο δράσης σε 
βιοχηµικό επίπεδο χωρίς να εµφανίζει διασταυρωτή ανθεκτικότητα µε καµιά από 

τις γνωστές οµάδες εντοµοκτόνων. ∆ρα ενεργοποιώντας τους υποδοχείς της 
ρυανοδίνης (ryanodine receptor modulator) µε αποτέλεσµα την παρεµπόδιση της 
λειτουργίας του µυικού συστήµατος, την παράλυση και τον θάνατο των εντόµων. 
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5  5.1 Φάσµα δράσης 

∆όσεις σκευάσµατος 
 

Πεδίο 

Εφαρµογής 
Στόχος 

γρ/ 

στρέµµ
α 

 

γρ/ 100 

λίτρα 

ψεκ. 

Υγρού 

Όγκος 
ψεκ. 

υγρού 

λιτρα / 

στρέµµ
α 

Τρόπος και χρόνος εφαρµογής 

Μέγιστος 
αριθµός 
εφαρµογ
ών ανά 

καλλιεργ
ητική 

περίοδο 

Αµπέλι 
Ευδεµίδα 

(Lobesia 

Botrana) 

8-12 8-10 60-120 

Ψεκασµοί στην αρχή της 
προσβολής. O πρώτος ψεκασµός 
να γίνεται από την ωοτοκία εως 
το στάδιο της µαύρης κεφαλής 
προσπαθώντας να χρησιµοποιηθεί 
το προϊόν πριν τις πρώτες 
εκκολάψεις των ωών και τις 
πρωτες διεισδύσεις στις ράγες . 

Σε περίπτωση παρατεταµένης 
προσβολής συστήνεται 2

ος
 

ψεκασµός µετά από 10-14 ηµέρες 
 

2 

10-12 

(Υ+Θ) 

 

50-150 

 

Τοµάτα, 

(Υ&Θ) 

Μελιτζάνα, 

(Υ&Θ) 

Πιπεριά, 

(Υ&Θ) 

Σποντόπτερα 

(Spodoptera 

littoralis, 

Spodoptera 

exigua) 

Πράσινο 

σκουλήκι 
(Helicoverpa 

armigera) 

Ασηµένιος 
σκώρος 
Autographa 

gamma 

Οστρίνια 

Ostrinia 

nubilalis 

10-12 

 
Για την 
πιπεριά  

8-10 

(Υ+Θ) 

 

Για την 
πιπεριά  

30-125 

  

 

Ψεκασµός  κατά την αρχή της 
εκκόλαψης και πριν 
παρατηρηθούν οι πρώτες στοές 
στα φύλλα.. Μεσοδιάστηµα 

εφαρµογών 7-14 ηµέρες.  
  

2 
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5  5.1 Φάσµα δράσης (συνέχεια) 

∆όσεις σκευάσµατος 
 

Πεδίο 

Εφαρµογής 
Στόχος 

γρ/ 

στρέµµ
α 

(max) 

γρ/ 100 

λίτρα 

ψεκ. 

Υγρού 

Όγκος 
ψεκ. 

υγρού 

λιτρα / 

στρέµµα 

Τρόπος και χρόνος 
εφαρµογής 

Μέγιστος 
αριθµός 

εφαρµογών 
ανά 

καλλιεργητ
ική περίοδο 

Πεπόνι, 
Καρπούζι, 
Κολοκύθι 
Κολοκυθάκι 
Αγγούρι 
(Θ) 

Σποντόπτερα 

(Spodoptera 

littoralis, 

Spodoptera 

exigua) 

Πράσινο 

σκουλήκι 
(Helicoverpa 

armigera) 

Ασηµένιος 
σκώρος 
Autographa 

gamma 

8-14,4 

(Θ) 

8-12 

(Θ) 

50-120 

(Θ) 

Ψεκασµός  κατά την 
εναπόθεση των αυγών, και 
πριν την εµφάνιση των 
πρώτων συµπτωµάτων στα 

νεότερα φύλλα. Εφαρµόστε 
τις µεγαλύτερες δόσεις 
εναντίον της S. littoralis και 
υπό συνθήκες έντονης 
προσβολής. Μεσοδιάστηµα 

εφαρµογών 7-14 ηµέρες 
 

2 

Μαρούλι 
 (Υ&Θ) 

Σποντόπτερα 

(Spodoptera 

littoralis, 

Spodoptera 

exigua) 

Πράσινο 

σκουλήκι 
Helicoverpa 

armigera 

 

8-12 

(Υ&Θ) 

8-12 

(Υ&Θ) 

50-100 

(Y&Θ) 

Για καλύτερη προστασία 

φύλλων και καρπών 
εφαρµόστε το κατά την 
εναπόθεση των αυγών, ή µε 
την εµφάνιση των πρώτων 
συµπτωµάτων στα νεότερα 

φύλλα.. Μεσοδιάστηµα 

εφαρµογών 7-14 ηµέρες 
 

2 
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Ειδικές συνθήκες 
γεωργικές, 
φυτοϋγείας ή 

περιβαντολλογικές 
υπό τις οποίες το 

σκεύασµα µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί 
ή να αποκλειστεί 

 

• Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών 
µεθόδων ώστε να µειώνεται ο αριθµός των εφαρµογών στις απολύτως 
απαραίτητες για τον αποτελεσµατικό έλεγχο των εχθρών 

• Οι εφαρµογές να γίνονται µε τη συνιστώµενη δόση και να 

εξασφαλίζεται καλή και οµοιόµορφη κάλυψη της φυλλικής 
επιφάνειας µε το ψεκαστικό υγρό 

• Το ALTACOR να εφαρµόζεται µέχρι 2 φορές ανα καλλιεργητική 

περίοδο και σε εναλλαγή µε εντοµοκτόνα άλλων οµάδων µε 
διαφορετικό τρόπο δράσης 

• Να διενεργείται συστηµατική παρακολούθηση των πληθυσµών των 
εχθρών/στόχων έτσι ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόµενη 

ανάπτυξη ανθεκτικότητας 
• Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις µειωµένης αποτελεσµατικότητας οι 
εφαρµογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται µε σκευάσµατα 

διαφορετικής οµάδας 
 

 



9 

 

7. Χρονικό διάστηµα ασφαλείας  

 µεταξύ εφαρµογής και:  

 - σποράς ή φύτευσης της προσ-  

 τατευόµενης 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. 

∆εν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιµοποιηθεί σύµφωνα 

µε τις οδηγίες χρήσης του 

 

9  Σήµανση 

σκευάσµατος: 
N - Επικίνδυνο για το περιβάλλον 

 

10  Φράσεις R R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να 

προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο 

περιβάλλον 
 

11  Φράσεις S S1/2 Φυλάσσεται κλειδωµένο και µακριά από παιδιά. 

S13 Φυλάσσεται µακριά από τρόφιµα ποτά και ζωοτροφές. 
S20/21 Όταν το χρησιµοποιείτε µην τρώτε, µην πίνετε ή καπνίζετε. 
S46 Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και 
δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. 

S60 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους 
επικίνδυνα απόβλητα. 

S61 Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον, αναφερθείτε σε 
ειδικές οδηγίες/ δελτίο δεδοµένων ασφαλείας. 
SP1 ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ ΤΟΥ. 

SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισµούς να αφήσετε 
µιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 15 µέτρων από τα επιφανειακά ύδατα 

για την καλλιέργεια του αµπελιού και 10 µέτρων για τις υπόλοιπες 
καλλιέργειες  
. 

 

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 

περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.» 

 

 

 

 

12  Πρώτες βοήθειες - Γενικά: Μη χορηγείτε τίποτα από το στόµα σε αναίσθητα άτοµα 
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 Αντίδοτο Σε περίπτωση εισπνοής:. Σε περίπτωση µεγάλης έκθεσης 
συµβουλευτείτε γιατρό 

Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα: Το ALTACOR™ 35WG δεν 
αναµένεται να δηµιουργήσει πρόβληµα σε περίπτωση επαφής µε το 

δέρµα. Ωστόσο σε κάθε περίπτωση επαφής συστήνεται η καλή πλύση 

µε νερό και σαπούνι. Οµοίως και για τα ρούχα στα οποία τυχόν έπεσε 
το σκεύασµα 

Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια: ∆εν εγκυµονούν κίνδυνοι οι οποίοι 
απαιτούν τη λήψη ειδικών µέτρων πρώτων βοηθειών. Αν ωστόσο 

υπάρξει επαφή ξεπλύνετε αµέσως µε άφθονο νερό διατηρώντας τα 

µάτια ανοικτά κατά την πλύση. Αν χρειαστεί, συµβουλευτείτε γιατρό 

Σε περίπτωση κατάποσης: αναζητήστε άµεσα ιατρική βοήθεια και 
δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα (S46) 

 

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: (210) 77.93.777 
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13 
Προστασία των καταναλωτών 

 

   

13.1 Μέγιστα Όρια  

Υπολειµµάτων 
(MRLs) 

Φυτικά προϊόντα Κοινοτικά* MRLs 

σε mg/kg  
 

Chlorantraniliprole 

 

Έχουν καθοριστεί προσωρινά Ευρωπαϊκά MRLs στο 

Παράρτηµα ΙΙΙ του Κανονισµού 396/2005 

 

 

13.2 Τελευταία επέµβαση 

πριν τη συγκοµιδή ή 

πριν τη διάθεση στην 
αγορά όταν πρόκειται 
για µετασυλλεκτικές 
χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα Ηµέρες 

 

 Αµπέλι οινοποιήσιµο 28  

 Αµπέλι επιτραπέζιο  3  

 Τοµάτα, Μελιτζάνα,Πιπεριά, Πεπόνι, 
Καρπούζι, Κολοκύθι Κολοκυθάκι 
Αγγούρι, Μαρούλι 

1  

 

14  

 

 

 

Συνθήκες 
αποθήκευσης, 
χρονική 

σταθερότητα του 

σκευάσµατος 

∆ιατηρείται σταθερό για τουλάχιστον 2 χρόνια εφόσον παραµένει καλά 

κλειστό στην αρχική του συσκευασία σε κανονικές συνθήκες 
αποθήκευσης, µακριά από παιδιά, τρόφιµα και ζωοτροφές. Αποφύγετε 
την µακρά έκθεσή του σε θερµοκρασία µικρότερη των 0 ºC 

 

 

 

15  Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης 

Η παρούσα έγκριση µπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγµή εάν οι όροι για την απόκτηση 

της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή 

παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή. 
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Β 
Γενικές υποχρεώσεις  

  

 1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωµένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή να 

ενηµερώσει την Αρµόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσµενείς επιπτώσεις στον 
άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του 

προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη µιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκηµα και 
διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση. 

2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενηµερωµένους τους 
φακέλους του σκευάσµατος που τηρούνται στην Αρµόδια Αρχή µε βάση τα 

νεότερα επιστηµονικά δεδοµένα για οποιαδήποτε µελλοντική επανεξέταση. 

3. Η ετικέτα του σκευάσµατος θα είναι σύµφωνη µε το άρθρο 16 του Π∆ 115/1997 

και την παρούσα απόφαση. 

4. Η διαφήµιση του σκευάσµατος επιτρέπεται µόνο εφ’ όσον είναι σύµφωνη µε 
τους όρους της έγκρισης του σκευάσµατος και την ισχύουσα νοµοθεσία. 

5. Για κάθε εγκεκριµένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρµόδια Αρχή τελική 

ετικέτα πριν το προϊόν µε την συγκεκριµένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά. 

 

 

  

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

 

 

Μ. ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ 

 

 

 

 

 



 
 

Περίληψη Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για τη χρήση γεωργικών φαρµάκων  

(Εφαρµογή σε όλες τις καλλιέργειες) 

 
Yπεύθυνος φορέας (όνοµα, διεύθυνση): ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ    Ηµερ/νία: Αύγουστος 2009 

     Σελίδα: 1/5 

Γεωργικό (ά) Φάρµακο (α) (κοινή ονοµασία) : Chlorantraniliprole 35% (β/o)    Χώρα: EΛΛΑ∆Α 

Εµπορικό (ά) όνοµα (τα):  ALTACOR 35WG 

EE, CIPAC και CCPR No. (α) 

Κύρια χρήση π.χ. εντοµοκτόνο, µυκητοκτόνο: Εντοµοκτόνο 

Υπόδειγµα χρήσης: 
 

1 2 3 4 5 6 

 

7 8 
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Πεδίο  

εφαρµo-

γής 
 

(α) 

Υή Θ 

 

 

 

(β) 

 

Εχθρός, 
οµάδα εχθρών ή 

ασθενειών ή 

ζιζανίων  
που ελέγχονται  

(γ) 

Σκεύασµα Eφαρµογή  ∆οσολογία ανά επέµβαση  Τελευταία  

επέµβαση  

πριν τη 

συγκοµιδή 

(ηµέρες) 

Παρα-

τηρήσεις 
(κ) 

   Μορφή  

(δ-στ) 
Περιεκτικ. 

σε δ.ο  

 (θ) 

µέθοδος/ 
τρόπος  

     (στ-η) 

στάδιο ανάπτυξης 
(ι) 

αριθµός 
(από  

-έως) 

χρονικό 

µεσοδιάστηµα 

µεταξύ των 
εφαρµογών 

 (ελάχ.) 

κιλά δ.ο/ 

εκατόλιτρο 

(τ-η) 

 

λίτρα 

ψεκαστ. 
υγρού/ 

εκτάριο 

κιλά δ.ο 

/εκτάριο 

max  

  

Αµπέλι Υ 
Ευδεµίδα 

(Lobesia Botrana) 

WG 350 Ψεκασµοί  
φυλλώµατος 

BBCH57- 

BBCH85 

2 10 0.0028-

0.0035 

600-1200 0,042 28 

οινοποιήσιµο 

3 επιτραπεζιο 

 

Τοµάτα, 

Μελιτζάνα 

 

Υ&Θ Σποντόπτερα 

(Spodoptera litoralis, 

Spodoptera exigua) 

Πράσινο σκουλήκι 
(Helicoverpa 

armigera) 

Ασηµένιος σκώρος 
(Autographa gamma) 

 

 

 

WG 350 Ψεκασµοί  
φυλλώµατος 

 Τοµάτα & 

µελιτζάνα 

θερµοκηπίου & : 

BBCH15-

BBCH89, Τοµάτα 

& µελιτζάνα 

υπαίθρου: 

BBCH71-BBCH89 

2 7 0.0028-

0.0042 

(Θ) 

 

- 

500-1500  

 

- 

0.042 

 

1  

Πιπεριά  Υ&Θ Σποντόπτερα 

(Spodoptera litoralis, 

Spodoptera exigua) 

Πράσινο σκουλήκι 
(Helicoverpa 

armigera) 

Οστρίνια 

(Ostrinia nubilalis) 

WG 350 Ψεκασµοί  
φυλλώµατος 

 (Πιπεριά 

θερµοκηπίου: 

BBCH15-

BBCH89, Πιπεριά 

αγρού: BBCH71-

BBCH89) 

2 7 0.0028-

0.0035 

 

 

- 

300-1250 ( 

 

 

0.042 

 

1  



 
 

 

 

Πεπόνι, 
Καρπούζι, 
Κολοκύθι 
Κολοκυθάκ
ι 
Αγγούρι 

Θ Σποντόπτερα 

(Spodoptera litoralis, 

Spodoptera exigua) 

Πράσινο σκουλήκι 
(Helicoverpa 

armigera) 

Ασηµένιος σκώρος 
(Autographa gamma) 

 

 

WG 350 Ψεκασµοί  
φυλλώµατος 

Εφαρµόστε τις 
µεγαλύτερες δόσεις 
εναντίον της S. 

Litoralis και υπό 

συνθήκες έντονης 
προσβολής. 
Μεσοδιάστηµα 

εφαρµογών -14 

ηµέρες 
(BBCH15-

BBCH89) 

2 7 0.0028-

0.0042 

 

 

 

- 

 

500-1000 

 

0.042 

 

1  

Μαρούλι Υ&Θ Σποντόπτερα 

(Spodoptera litoralis, 

Spodoptera exigua) 

Πράσινο σκουλήκι 
(Helicoverpa 

armigera) 

 

 

WG 350 Ψεκασµοί  
φυλλώµατος 

 (BBCH12-

BBCH49) 

2 7 0.00315-

0.0042 

(Θ) 

 

- 

500-1000  - 

 

 

0.042 

(Υ) 

1  

 

 
 

 
Παρατηρήσεις: (α)   Για τις καλλιέργειες, η ταξινόµηση της ΕΕ και του Codex (και τα δύο)   (η)   Τρόπος. Πχ σ΄ όλη την επιφάνεια, από αέρος, στις γραµµές, ατοµικά φυτά 

θα πρέπει να χρησιµοποιούνται.  Οπου βρίσκει εφαρµογή, οι συνθήκες           – ο τύπος του ψεκαστικού µηχανήµατος θα πρέπει να προσδιορίζεται 
χρήσης θα πρέπει να περιγράφονται (π.χ. καπνισµός των κατασκευών).  (θ)   g/kg ή g/lt 

(β)   Ανοιχτού αγρού (Α), εφαρµογές σε θερµοκήπια (Θ), ή σε κλειστούς χώρους (Κ). (ι)    Στάδιο ανάπτυξης κατά την τελευταία εφαρµογή (BBCH Monograph, Growth 

(γ)   πχ. Μασητικά και µυζητικά έντοµα, έτοµα εδάφους, έντοµα φυλλώµατος, ζιζάνια Stages of Prants, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), περιλαµβάνοντας όπου 

(δ)   πχ. Βρέξιµη σκόνη (WP), γαλακτοποιήσιµο συµπήκνωµα (EC) βρίσκει εφαρµογή, πληροφορίες σχετικά µε την εποχή κατά τον χρόνο εφαρµογής 
(ε)   GCPF Κώδικες – GIFAP Technical Monograph No 2, 1989.   (κ)   Ο ελάχιστος και ο µέγιστος δυνατόν αριθµός εφαρµογών υπό πρακτικές συνθήκες 

(στ)  όλες οι χρησιµοποιούµενες συντοµογραφίες θα πρέπει να εξηγούνται  (λ)   Ελάχιστο χρονικό µεσοδιάστηµα πριν τη συγκοµιδή 

(ζ)   Μέθοδος πχ. Ψεκασµός υψηλού όγκου, σκονισµός.    (µ)   Οι παρατηρήσεις µπορεί να περιλαµβάνουν: οικονοµική σηµασία / περιορισµόυς στη χρήση 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


