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ΘΕΜΑ:«Τροποποίηση της με αριθμό 2190 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού
προϊόντος (ακαρεοκτόνο) DIABLO SC (hexythiazox 25,87% β/ο) ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε
ήσσονος σημασίας χρήση), τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή
πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις»

AΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. 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.
2. Το Νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών
και συναφείς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. Τη με αριθμό 10088/115732/26-9-2013 απόφαση (ΦΕΚ Β΄/2587) σχετικά με την «Διαδικασία
καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης
στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
7. Την με αριθ. 619/46787/8.3.19 (ΦΕΚ Β΄ 988/22-03-2019) κοινή Απόφαση του Υπουργού κ. Στ.
Αραχωβίτη, του Υφυπουργού κ. Β. Κόκκαλη και της Υφυπουργού κ. Ολ. Τελιγιορίδου με θέμα
“Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής “με εντολή Υπουργού”, “με εντολή Υφυπουργού” ή “με
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εντολή Υπουργού και Υφυπουργού”, κατά περίπτωση, στους: Γεν. Γραμματέα, Γεν. Γραμματέα Αγροτικής
Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γεν. Δ/νσης, Προϊσταμένους Δ/νσης και
Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων” (Β΄ 988), όπως
διορθώθηκε με την αριθ. 6 αναφορά «ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» (Β’ 1241) και τροποποιήθηκε με την
αριθ. 1679/153682/25-06-2019 (Β΄ 2701) ΚΥΑ.
8. Τη με αριθμό πρωτ. 1334/15184/12.05.2016 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 2190
οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ακαρεοκτόνο) DIABLO SC (hexythiazox 25,87% β/ο),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
9. Την αριθ. ES-00233 έγκριση κυκλοφορίας των αρμοδίων αρχών της Ισπανίας για το φυτοπροστατευτικό
προϊόν (ακαρεοκτόνο) DIABLO ΜΑΧ.
10. Τη με αριθ. πρωτ. 7148/171710/10.07.2019 αίτηση της εταιρείας INDUSTRIAS AFRASA, S.A. Ισπανίας,
δια του υπεύθυνου επικοινωνίας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. – «AGRIBIZ».
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α

Τροποποιούμε την με αριθμό 2190 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος
(ακαρεοκτόνο) DIABLO SC (hexythiazox 25,87% β/ο), 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), τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία
επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές
χρήσεις

Συγκεκριμένα, τα σημεία 5, 11 και 13.2 διαμορφώνονται ως εξής:
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Φάσμα δράσης
Δόσεις σκευάσματος
Πεδίο
Εφαρμογής

Εσπεριδοειδή
(Πορτοκαλιά
- CIDSI,
Μανταρινιά
- CIDRE,
Λεμονιά
- CIDLI,
Γκρεϊπ φρούτ
- CIDPA)
Αμυγδαλιά**
(PRNDU),
Φιστικιά**
(PIAVE),
Καρυδιά**
(IUGRE),
Καστανιά**
(CONSVA),
Φουντουκιά**
(CYLAV),
Kουκουναριά**
(PIUPN)
(Χρήσεις

Στόχος

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

Τρόπος και χρόνος
εφαρμογής

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

100 – 250

Με την εμφάνιση της
προσβολής.

1

100

Με την εμφάνιση
της προσβολής

1

κ.εκ./
στρ.

γρ./ 100
λίτρα
ψεκ.
Υγρού

Όγκος
ψεκ.
υγρού
λίτρα/στρ.

6-15

6

15

15
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ήσσονος
σημασίας)
Μηλοειδή,
(Μηλιά
- MABSD,
Αχλαδιά
- PYUCO)

Κίτρινος
Tετράνυχος
Tetranychus urticae
– TETRUR

Κυδωνιά**
(CYDOB),
Μουσμουλιά**
(MSPGE),
Ιαπωνική
μουσμουλιά**
(EIOJA),
Λωτός**
(DOSKA),
Αχλαδομηλα**
(PYUPC)
(Χρήσεις
ήσσονος
σημασίας)
Κερασιά**
(PRNAV),
Δαμασκηνιά**
(PRNDO)
(Χρήσεις
ήσσονος
σημασίας)

Κίτρινος
τετράνυχος
Tetranychus
urticae –
TETRUR

Αμπέλι -VITVI
(οινοποιήσιμα
και επιτραπέζια
σταφύλια)

Κίτρινος
Tετράνυχος
Tetranychus urticae
– TETRUR

Τριανταφυλλιά ROSSS
(θερμοκήπιο)*

Δρεπτά άνθη*

Κίτρινος
τετράνυχος
Tetranychus
urticae – TETRUR

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

16-20

20

80 – 100

Με την εμφάνιση της
προσβολής, από την
έναρξη της
εκκόλαψης των
χειμερινών αυγών,
στο στάδιο της
ρόδινης κορυφής.

1

1

16 - 20

20

80 – 100

Με την εμφάνιση
της προσβολής, από
την έναρξη της
εκκόλαψης
Των χειμερινών
αυγών, στο στάδιο
της ρόδινης κορυφής

15

15

100

Με την εμφάνιση
της προσβολής

1

1

10-20

20

50 – 100

2-3 εβδομάδες μετά
την
άνθιση μόλις φανούν
οι πρώτες κινητές
μορφές
ακάρεων.

10-20

20

50 – 100

Με την εμφάνιση της
προσβολής.

1

10-20

20

50 – 100

Με την εμφάνιση της
προσβολής.

1

Καλλωπιστικά/Α
νθοκομικά Με την εμφάνιση της
10-20
20
50 – 100
1
NNNZZ
προσβολής.
(θερμοκήπιο)**
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
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στις καλλιέργειες καλλωπιστικών/ανθοκομικών φυτών, αμυγδαλιάς, φιστικιάς, καρυδιάς, καστανιάς,

φουντουκιάς, κουκουναριάς, κυδωνιάς, μουσμουλιάς, Ιαπωνικής μουσμουλιάς, αχλαδομηλιάς,
λωτού, κερασιάς και δαμασκηνιάς 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 σκευάσματος.
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Δηλώσεις
προφύλαξης

P405+102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα.
«Να φοράτε γάντια κατά τη διάρκεια της ανάμιξης/φόρτωσης».
«Να φοράτε γάντια, μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο και
ανθεκτικά υποδήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής».
Σε περίπτωση επανεισόδου να φοράτε γάντια, μακρύ παντελόνι και
μακρυμάνικο πουκάμισο.
Συνιστάται η εφαρμογή να γίνεται με τρακτέρ με κλειστή καμπίνα.
P501: Διάθεση περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την Εθνική
Νομοθεσία.
Sp1: Μη ρυπαίνεται το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν
αψέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα 8 μέτρων σε
καλλιέργεια εσπεριδοειδών, 25 μέτρων σε καλλιέργεια μηλιάς, αχλαδιάς,
αμυγδαλιάς,
φιστικιάς,
καρυδιάς,
καστανιάς,
φουντουκιάς,
κουκουναριάς, κυδωνιάς, μουσμουλιάς, Ιαπωνικής μουσμουλιάς,
αχλαδομηλιάς, λωτού, κερασιάς και δαμασκηνιάς (πρώιμη εφαρμογή), 15
μέτρων σε καλλιέργεια μηλιάς, αχλαδιάς, αμυγδαλιάς, φιστικιάς, καρυδιάς,
καστανιάς, φουντουκιάς, κουκουναριάς, κυδωνιάς, μουσμουλιάς,
Ιαπωνικής μουσμουλιάς, αχλαδομηλιάς, λωτού, κερασιάς και
δαμασκηνιάς (όψιμη εφαρμογή), 7 μέτρων σε καλλιέργεια αμπελιού (όψιμη
εφαρμογή). Στην καλλιέργεια αμπελιού (πρώιμη εφαρμογή) δεν απαιτείται
αψέκαστη ζώνη προστασίας.
SPe3: Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μια αψέκαστη
ζώνη προστασίας 3 μέτρων από ακαλλιέργητη γη, όταν η καλλιέργεια
υπερβαίνει σε ύψος τα 50 εκ.
EUH210: Δελτίο δεδομένων ασφάλειας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.
EUH401: Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
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Προστασία των καταναλωτών

13.2 Τελευταία επέμβαση
πριν τη συγκομιδή ή πριν
τη διάθεση στην αγορά
όταν πρόκειται για
μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα

Ημέρες

Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά,
Μουσμουλιά, Ιαπωνική
μουσμουλιά, Αχλαδομηλιά, Λωτός
Αμπέλι
(Επιτραπέζια και Οινοποιήσιμα)

28

21
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Εσπεριδοειδή, Αμυγδαλιά, Φιστικιά,
Καρυδιά, Καστανιά, Φουντουκιά,
Kουκουναριά, Κερασιά,
Δαμασκηνιά
Β
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Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 1334/15184/12.05.2016 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ

Ι. ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ

