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ΘΕΜΑ: “Tροποποίηση της με αριθ. 2190 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος
(ακαρεοκτόνο) DIABLO SC (hexythiazox 24 %) ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος
σημασίας χρήση) και το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και πρόσβασης του
ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα”
AΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓ ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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Έχοντας υπόψη:
Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην
αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το
άρθρο 51 αυτού.
Το Νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών
και συναφείς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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.
Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον
κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στον οποίο έχoυν συμπεριληφθεί η δραστική ουσία
hexythiazox.
Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις
απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης
Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των
μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την
τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006.
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7. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1606/16641/14.02.2017 (ΦΕΚ 629/Β’/01.03.2017) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση
του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό
Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής
Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".
8. Την με αριθμ 3400/33935/23.03.2017 αξιολόγηση (Registration Report) της ΑΑΑ (ΕΜΠ 425/21.03.2017).
9. Τις
από
5352/52669/15.05.2017,
7945/76863/14.07.2017,
5780/56480/24.05.2017
και
553/6897/20.01.2017 αιτήσεις και επιπρόσθετες πληροφορίες της ενδιαφερόμενης εταιρείας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α
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Τροποποιούμε την με αριθ. 2190 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος
(ακαρεοκτόνο) DIABLO SC (hexythiazox 24%), που χορηγήθηκε με την Υπ. Αριθ.
1334/15184/12.05.2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως προς το
φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήση) και το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ
εφαρμογής και πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί
το σκεύασμα.

Φάσμα δράσης
Δόσεις σκευάσματος
Πεδίο
Εφαρμογής

Εσπεριδοειδή
(Πορτοκαλιά
- CIDSI,
Μανταρινιά
- CIDRE,
Λεμονιά
- CIDLI,
Γκρεϊπ φρούτ
- CIDPA)
Μηλοειδή,
(Μηλιά
- MABSD,
Αχλαδιά
- PYUCO)
Αμπέλι -VITVI
(οινοποιήσιμα
και επιτραπέζια
σταφύλια)
Τριανταφυλλιά
- ROSSS
(θερμοκήπιο)*
Δρεπτά άνθη*
Καλλωπιστικά/
Ανθοκομικά NNNZZ
(θερμοκήπιο)**

Στόχος

Κóκκινος τετράνυχος
Panonychus citri –
METTCI
Κίτρινος Τετράνυχος
Tetranychus urticae –
TETRUR
Eotetranychus carpini
– EOTECA

κ.εκ./
στρ.

γρ./ 100
λίτρα
ψεκ.
Υγρού

Όγκος ψεκ.
υγρού
λίτρα/στρ.

6-15
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100 – 250

Τρόπος και χρόνος
εφαρμογής

Με την εμφάνιση της
προσβολής.

Με την εμφάνιση της
προσβολής, από την
έναρξη της εκκόλαψης
των χειμερινών αυγών,
στο στάδιο της ρόδινης
κορυφής.
2-3 εβδομάδες μετά την
άνθιση μόλις φανούν οι
πρώτες κινητές μορφές
ακάρεων.

Μεγ. αρ. εφ./
καλ/κη
περίοδο
Μεσοδιάστημα
εφαρμογών σε
ημέρες

1

Κίτρινος Tετράνυχος
Tetranychus urticae –
TETRUR

16-20

20

80 – 100

Κίτρινος Tετράνυχος
Tetranychus urticae –
TETRUR

10-20

20

50 – 100

10-20

20

50 – 100

Με την εμφάνιση της
προσβολής.

1

10-20

20

50 – 100

Με την εμφάνιση της
προσβολής.

1

10-20

20

50 – 100

Με την εμφάνιση της
προσβολής.

1

Κίτρινος Tετράνυχος
Tetranychus urticae –
TETRUR
Κίτρινος Tετράνυχος
Tetranychus urticae –
TETRUR
Κίτρινος Tετράνυχος
Tetranychus urticae –
TETRUR

1

1
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Να χρησιμοποιείται πριν φτάσουν τα ακάρεα στο στάδιο του ακμαίου.
2. Έχει μακρά υπολειμματική διάρκεια, δύο μηνών και δεν απαιτείται περισσότερο από μια εφαρμογή το χρόνο.
*Το σκεύασμα έχει δοκιμαστεί στις ποικιλίες τριαντάφυλλων (Sunki, Samurai, Electron, Parade). Για την αποφυγή
ανεπιθύμητων επιπτώσεων σε άλλες ποικιλίες τριανταφυλλιάς καθώς και στα υπόλοιπα δρεπτά άνθη συνίσταται η δοκιμή σε
ένα μικρό αριθμό φυτών, πριν τη γενικευμένη χρήση του.
** Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις
καλλιέργειες καλλωπιστικών/ανθοκομικών φυτών από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στην
καλλιέργεια αυτή ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη
φυτοτοξικότητα από τη χρήση του επομένως η χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές γίνεται με ευθύνη του χρήστη.
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Χρονικό διάστημα ασφαλείας
μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

-

- σποράς ή φύτευσης των
καλλιεργειών που ακολουθούν

-

- της πρόσβασης του ανθρώπου
ή των ζώων στην καλλιέργεια
στην οποία έχει εφαρμοστεί το
σκεύασμα

Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.
Σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες καλλωπιστικών και ανθοκομικών, μην
εισέρχεστε στο θερμοκήπιο πριν περάσουν 10 ημέρες.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

