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ΘΕΜΑ: “Χορήγηση κατ’ εξαίρεση έγκρισης
διάθεσης
στην
αγορά
του
φυτοπροστατευτικού
προϊόντος
(εντοµοκτόνο) BULLDOCK 2,5 SC,
για την αντιµετώπιση του εντόµου
Diabrotica virgifera LeConte στις
καλλιέργειες του αραβοσίτου και του
γλυκού καλαµποκιού, µε βάση το
άρθρο 8 (παρ. 4) του Π.∆. 115/97 ”

Αριθ. πρωτ.: 185914

ΠΡΟΣ: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ Α.Ε.Β.Ε.
Εθνικής Αντιστάσεως 73
152 31 - ΧΑΛΑ∆ΡΙ

ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο Κας Υπουργού
2. Γραφείο Κου Υφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
4. Γραφείο Προϊσταµένου Γενικής
∆ιεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής
κ. ∆. Μπαµπίλη
5. Μ.Φ.Ι.
6. Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Υπηρεσίες Γεωργίας - Έδρες τους
7. Π.Κ.Π.Π. & Π.Ε. - Έδρες τους
8. Τµήµατα Α΄, Β΄, Γ, Ε΄ της ∆/νσής µας
9. Ε.ΣΥ.Φ.
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Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 8 (παρ. 4) 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 ”.
Το από 25-9-2009 έγγραφο του Τµήµατος Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου της ∆ιεύθυνσης
Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
Το µε αριθ. 132693/28.9.2009 έγγραφο του Τµήµατος Γεωργικών Φαρµάκων της ∆ιεύθυνσης
Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
Τη σχετική αίτηση της εταιρείας ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ Α.Ε.Β.Ε.
Τη γνωµοδότηση του Ανωτάτου Συµβουλίου Γεωργικών Φαρµάκων (Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ.) για το 6ο
θέµα της 1ης/27-4-2010 συνεδρίασής του.
Τις διατάξεις του Π.∆. 187/7.10.2009 (ΦΕΚ 214/Α΄/7-10-09) «∆ιορισµός Υπουργών και
Υφυπουργών».
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».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Χορηγούµε έγκριση κατ’ εξαίρεση διάθεσης στην αγορά µε βάση το άρθρο 8 (παρ. 4) του Π.∆.
115/97, στο φυτοπροστατευτικό προϊό (εντοµοκτόνο) BULLDOCK 2,5 SC της εταιρείας ΑΛΦΑ
ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ Α.Ε.Β.Ε., για την αντιµετώπιση του εντόµου Diabrotica virgifera LeConte
στις καλλιέργειες του αραβοσίτου και του γλυκού καλαµποκιού,, µε τα ακόλουθα στοιχεία:

1

Όροι και προϋποθέσεις για την διάθεση του σκευάσµατος: Το προϊόν θα πληροί τις
προϋποθέσεις και τους όρους που αναφέρονται στη µε αριθ. 14.328/3.6.2009 έγκρισή του,
όπως ισχύει σήµερα.
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Όροι χορήγησης της έγκρισης:

Η παρούσα έγκριση χορηγείται για την αντιµετώπιση του εντόµου Diabrotica virgifera LeConte
στις καλλιέργειες του αραβοσίτου και του γλυκού καλαµποκιού,, ως κατωτέρω:
∆όση εφαρµογής:
80 κ.εκ./στρέµµα
Όγκος ψεκαστικού υγρού:
20-60 λίτρα/στρέµµα
Τρόπος και χρόνος εφαρµογής:
ψεκασµός φυλλώµατος µε την έναρξη της προσβολής
Μέγιστος αριθµός εφαρµογών:
δύο (2) µε µεσοδιάστηµα 14 ηµερών
Τελευταία επέµβαση πριν τη συγκοµιδή: δεκατέσσερις (14) ηµέρες
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ: να γίνεται εναλλαγή σκευασµάτων µε διαφορετικό τρόπο δράσης για την
αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας του εντόµου. Επιπλέον, επειδή οι προνύµφες του εντόµου
εµφανίζουν µειωµένη κινητικότητα, για τον αποτελεσµατικότερο έλεγχο του Diabrotica virgifera
LeConte συστήνεται η εφαρµογή αµειψισποράς ως ακολούθως:
i) 1:2 (στα 2 χρόνια καλλιέργειας ενός αγρού, το ένα έτος καλλιεργείται µε αραβόσιτο). Μπορεί να
έχουµε αντικατάσταση του αραβοσίτου µε εαρινές καλλιέργειες όπως το βαµβάκι, ο ηλίανθος, η
ελαιοκράµβη, ο βίκος, τα τεύτλα, η πατάτα ή τα χειµερινά σιτηρά,
ή
ii) 1:3 (στα 3 χρόνια καλλιέργειας ενός αγρού, το ένα έτος καλλιεργείται µε αραβόσιτο). Μπορεί να
έχουµε αντικατάσταση του αραβοσίτου µε µηδική, ή µε άλλα φυτά όπως το σηµείο i).
Να µην εντάσσεται στο πρόγραµµα αµειψισποράς η καλλιέργεια της σόγιας, διότι υπάρχουν
στοιχεία ότι το Diabrotica έχει προσαρµοστεί στην αµειψισπορά αραβόσιτου/σόγιας και ωοθετεί
στα φυτά της σόγιας.
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: από την ηµεροµηνία υπογραφής της
παρούσας απόφασης µέχρι 31-8-2010.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ - ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Ισχύουν οι αναγραφόµενοι περιορισµοί απαγορεύσεις – προφυλάξεις της έγκρισης κυκλοφορίας του σκευάσµατος όπως ισχύει σήµερα, που
αναγράφονται στην ετικέτα του.
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Γενικές υποχρεώσεις: Ο κάτοχος της έγκρισης και οι ιδιώτες που θα εφαρµόσουν το
σκεύασµα σύµφωνα µε τα ανωτέρω, είναι υποχρεωµένοι να ενηµερώσουν την Αρµόδια Αρχή
για οποιεσδήποτε δυσµενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον, που θα
περιέλθουν σε γνώση τους, από την εν λόγω χρήση. Τυχόν απόκρυψη µιας τέτοιας
πληροφορίας αποτελεί αδίκηµα και διώκεται ποινικά
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