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ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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Λ. Συγγρού 150
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210 928 7211
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Προς: CHEMINOVA A/S Δανίας
(δια του κ. Γ. Γαλένου,

Αρτάκης 93, 17124-Νέα Σμύρνη)

ΘΕΜΑ: « Τροποποίηση της με αριθ. 14.491 έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος
(εντομοκτόνο) CAL-EX 1,8 EW (δραστική ουσία: abamectin) »
AΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠ ΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/09 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην
αγορά και ειδικότερα τα άρθρα 44, 45 και 46 αυτού.
2. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με
τον Κανονισμό 2075/2015 της Επιτροπής, με τον οποίο ορίστηκαν νέα μέγιστα όρια υπολειμμάτων
(MRLs) για τη δραστική ουσία abamectin μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα.
3. Το Νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών
και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τη με αριθ. Υ 26/06-10-2015 (ΦΕΚ 2144/τB΄/06-10-2015) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων του
Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη.
5. Τη με αριθ. 9379/119137/2.11.15 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2367/4.11.15) με θέμα την “Μεταβίβαση του
δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους
Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων”.
6. Τις με αριθ. πρωτ. 304/3280/12.1.16 και 2532/29558/8.3.16 σχετικές αιτήσεις της ενδιαφερόμενης
εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
A. Τροποποιούμε τη με αριθ. 14.491 έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) CAL-EX
1,8 EW (δρ. ουσία: abamectin), η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. 9996/111576/8.9.14 Απόφασή μας
και τροποποιήθηκε με τη με αριθ. 180/2693/11.2.15 Απόφασή μας, ως προς: α) το φάσμα δράσης και τους
όρους της έγκρισης σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2075/2015 και β) τα μεγέθη συσκευασίας.
Οι παράγραφοι 2, 5, 6 και 13 της με αριθ. 9996/111576/8.9.14 Απόφασής μας, διαμορφώνονται
ως ακολούθως:
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Συσκευασίες

2
α/α
1.

Φιάλη

2.
3.

Φιάλη εντός κυτίου
Δοχείο

Είδος

Μέγεθος
10, 20, 50, 100, 200, 250, 400, 500, 800
κ.εκ. και 1 λίτρο
10, 20, 50, 100, 200, 250, 400, 500, 800 κ.εκ.
3 , 5 και 10 λίτρα

Υλικό
COEX HDPE/PA
COEX HDPE/PA, κουτί από χαρτόνι
COEX HDPE/PA

5.1 Φάσμα δράσης

5

Πεδίο Εφαρμογής

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ
(Πορτοκαλιά, Λεμονιά,
Μανταρινιά,
Κλημεντίνη)

Στόχος

Φυλλοκνίστης
(Phyllocnistis
citrella)

Δόσεις σκευάσματος
Κ.εκ/
Όγκος κ.εκ/
Τρόπος και χρόνος
100
ψεκ. στρέμμα
εφαρμογής
λίτρα
υγρού
ψεκ.
λίτρα /
υγρού στρέμμα
30-40
100-200 30-80 Με την εμφάνιση των
πρώτων στοών στα
φύλλα

Ακάρεα
(Tetranychus
urticae
Panonychus citri
Aceria sheldoni)
ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ,
ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

ΜΗΛΙΑ

ΑΧΛΑΔΙΑ

Μέγιστος αριθμός
εφαρμογών ανά
καλλιεργητική
περίοδο/
Μεσοδιαστήματα
επεμβάσεων
3/7 ημέρες

Με την εμφάνιση των
πρώτων κινητών
μορφών

50-100
Ακάρεα
(Tetranychus
urticae, Bryobia
rubricolιs,
Panonychus ulmi)
Ακάρεα
80
(Tetranychus
urticae,
Panonychus ulmi)
Ψύλλα (Cacopsylla 50-100
pyri)

100-120 50-120 Εφαρμογές από την
πτώση των πετάλων ή
με την εμφάνιση των
εντόμων

1

Εφαρμογές από την
πτώση των πετάλων ή
με την εμφάνιση των
εντόμων
75-120 37,5-120 Εφαρμογές από την
πτώση των πετάλων ή
με την εμφάνιση των
νυμφών

2/15 ημέρες

75-120

Ακάρεα
(Tetranychus
urticae,
Epitrimerus pyri,
Eriophyes pyri,
Panonychus ulmi )

60-96

2/15 ημέρες

Εφαρμογές από την
πτώση των πετάλων ή
με την εμφάνιση των
εντόμων

ΑΜΠΕΛΙ (επιτραπέζιο)

Ακάρεα
(Tetranychus
urticae)

50-100

50-120

ΑΜΠΕΛΙ
(Οινοποιήσιμο)

Ακάρεα
(Tetranychus
urticae)

50-100

50-100

50-120 Με την εμφάνιση των
πρώτων κινητών
μορφών επί του 70%
των φύλλων
25-100 Με την εμφάνιση των
πρώτων κινητών
μορφών επί του 70%
των φύλλων

1

1
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ΤΟΜΑΤΑ
(υπαίθρια, θερμοκήπιο)

Ακάρεα
50-100
(Tetranychus spp.,
Polyphagotarsonem
us latus, Aculops
lycopersici)

30-100

15-100 Με την εμφάνιση των
πρώτων κινητών
μορφών

Θρίπες
(Frankliniella
occidentalis),

με την εμφάνιση των
πρώτων προνυμφών
με την εμφάνιση των
πρώτων στοών

Τούτα (Tuta
absoluta),
Λιριόμυζα
(Liriomyza spp)
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ
(υπαίθρια, θερμοκήπιο)

Ακάρεα
(Tetranychus spp.),

Θρίπες
(Frankliniella
occidentalis)
ΠΙΠΕΡΙΑ
Ακάρεα
(υπαίθρια, θερμοκήπιο) (Tetranychus spp.,
Eriophyes spp.),
ΠΕΠΟΝΙ, ΚΑΡΠΟΥΖΙ, Ακάρεα
ΑΓΓΟΥΡΙ (υπαίθρια,
(Tetranychus spp),
θερμοκήπιο)

50-80

30-100

Ακάρεα
(Tetranychus spp.,
Phytonemus
pallidus ),
Λιριόμυζα
(Liriomyza spp.),

15-80

με την εμφάνιση
εναπόθεσης των
πρώτων αυγών
Με την εμφάνιση των
πρώτων κινητών
μορφών

3/7 ημέρες

με την εμφάνιση των
πρώτων νυμφών
50-100

30-100

50-100

30-100

Λιριόμυζα
(Liriomyza spp.),
ΦΡΑΟΥΛΑ
(θερμοκήπιο)

3/7 ημέρες

50-100

30-100

15-100 Με την εμφάνιση των
πρώτων κινητών
μορφών
15-100 Με την εμφάνιση των
πρώτων κινητών
μορφών
με την εμφάνιση
εναπόθεσης των
πρώτων αυγών
15-100 Με την εμφάνιση των
πρώτων κινητών
μορφών
με την εμφάνιση
εναπόθεσης των
πρώτων αυγών

3/7 ημέρες
2/7 ημέρες

2/7 ημέρες

ΑΔΑ: Ω26Α4653ΠΓ-ΞΑ4
ΜΑΡΟΥΛΙ υπαίθρου
και άλλα σαλατικά
υπαίθρου,
συμπεριλαμβανομένων
των κραμβών.
Ειδικότερα:
-Λυκοτρίβολο
(Ιταλική ποικιλία
V. eriocarpa)
-Μαρούλια (Μαρούλι
στρογγυλό (σαλάτα),
Σαλάτα lollo rosso (L.
sativa crispa ssp.),
Σαλάτα iceberg,
Μαρούλι κοινό (L.
sativa longifolia))
- Σκαρόλα (πικρίδα)
(αγριοκιχώριο,
Κοκκινόφυλλο κιχώριο,
Ιταλικό radicchio, αντίδι
κατσαρό,
κιχώριο "sugar loaf",
(C. endivia var.
crispum/C. intybus var.
foliosum),
ταραξάκο/άγρια ραδίκια)
- Φύλλα και βλαστοί
του είδους Brassica
spp,

Ακάρεα
50-100 30-100
(Tetranychus spp.,
Polyphagotarsonemus
latus),
Λιριόμυζα
(Liriomyza spp.),

15-100

Με την εμφάνιση των
πρώτων κινητών
μορφών

3/7 ημέρες

με την εμφάνιση
εναπόθεσης των
πρώτων αυγών

συμπεριλαμβανομένων

και των πράσινων
φύλλων των ρεβών
(Ιαπωνικό σινάπι
Mizuna (B. juncea
japonica), φύλλα
μπιζελιών και
ραπανιών και άλλες
καλλιέργειες babyleaf
του γένους Brassica
(συγκομιδή μέχρι το
στάδιο του 8ου
πραγματικού ύλλου),
φύλλα γογγυλοκράμβης )
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Ειδικές συνθήκες
γεωργικές, φυτοϋγείας
ή περιβαντολλογικές
υπό τις οποίες το
σκεύασμα μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ή να
αποκλειστεί

Το σκεύασμα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε εδώδιμες καλλιέργειες
θερμοκηπίου κατά τους χειμερινούς μήνες (Νοέμβριο-Φεβρουάριο), εξαιρούνται
οι καλλιέργειες της τομάτας και της μελιτζάνας».
Διαχείριση ανθεκτικότητας:
Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, συνιστάται η χρήση του προϊόντος
σε εναλλαγή με προϊόντα με διαφορετικό τρόπο δράσης. Συνιστάται επίσης να
μη χρησιμοποιείτε το προϊόν περισσότερες από δύο φορές συνεχόμενα.

13. Προστασία των καταναλωτών:
13.1 Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs):
α) Για τα προϊόντα που έχουν παραχθεί ή θα παραχθούν μέχρι τις 8-6-2016: σύμφωνα με τον
Κανονισμό 396/2005.
β) Για τα προϊόντα που θα παραχθούν από τις 9-6-2016: σύμφωνα με τον Κανονισμό
2075/2015.
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13.2 Τελευταία επέμβαση
πριν τη συγκομιδή (ΤΑΕ)

Φυτικά προϊόντα
Εσπεριδοειδή
Ροδακινιά, Νεκταρινιά
Αχλαδιά, Μηλιά
Αμπέλι (οινοποιήσιμο, επιτραπέζιο)
Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά (υπαίθρου και θερμοκηπίου)
Πεπόνι, Καρπούζι, Αγγούρι (θερμοκηπίου)
Πεπόνι, Καρπούζι, Αγγούρι (υπαίθρου)
Φράουλα(θερμοκηπίου)
Μαρούλι υπαίθρου και άλλα σαλατικά υπαίθρου (για τα είδη που
αναγράφονται στην παρ. 5 ανωτέρω)

ΤΑΕ (ημέρες)
10
14
3
10
3
3
5
3
7

B. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 9996/111576/8.9.14 Απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε
με τη με αριθ. 180/2693/11.2.15 Απόφασή μας.
Γ. Η τροποποίηση ως προς τα μεγέθη συσκευασίας ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας.
Δ. α) Επιτρέπεται η παραγωγή του σκευάσματος με ετικέτα σύμφωνη με τη μέχρι σήμερα ισχύουσα
έγκριση, μέχρι ………….. (δεκαπέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της παρούσας Απόφασης).
β) Επιτρέπεται η διάθεση του σκευάσματος από τον υπεύθυνο για την τελική διάθεση στην αγορά με
ετικέτα σύμφωνη με τη μέχρι σήμερα ισχύουσα έγκριση, μέχρι …………….. (δύο (2) μήνες από
την υπογραφή της παρούσας Απόφασης και όχι πέραν τις 8-6-2016).
γ) Για τις ποσότητες του σκευάσματος που έχουν ήδη διατεθεί ή θα διατεθούν σε καταστήματα
χονδρικής ή λιανικής πώλησης, ο κάθε υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά οφείλει να
χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο επιδεχόμενο ελέγχου, για να ειδοποιήσει για την παρούσα
τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης που έχουν ήδη προμηθευτεί τα εν λόγω
σκευάσματα.
δ) Κατά την πώληση συσκευασιών με παλαιές ετικέτες, ο υπεύθυνος επιστήμονας των
καταστημάτων χονδρικής ή λιανικής πώλησης οφείλει να ενημερώνει για την παρούσα τους
επαγγελματίες χρήστες, και να βεβαιώνει τούτο στο πεδίο των παρατηρήσεων του εντύπου
ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης.
ε) Οι επαγγελματίες χρήστες που έχουν ήδη προμηθευτεί ποσότητες του σκευάσματος οφείλουν να
συμμορφώνονται με την παρούσα απόφαση.

Ο Προϊστάμενος
της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής

Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ

