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ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος
(ρυθμιστής ανάπτυξης) HEDIX 5 SL (mepiquat chloride) ως προς το φάσμα
δράσης και τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό
τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί, λόγω αλλαγής
των ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων (Mrls)»
AΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Σ 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 το άρθρο 45 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική
χρήσηαυτών και συναφείς διατάξεις 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, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1015 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2016 για την τροποποίηση των
παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες 1-ναφθυλακεταμίδιο, 1ναφθυλοξικό οξύ, chloridazon, fluazifop-P, fuberidazole, mepiquat και tralkoxydim μέσα ή πάνω σε
ορισμένα προϊόντα.
5. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β’/1-03-2017) 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 ".
6. Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 6523/63416/12-6-2017 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.
7. Το εισηγητικό σημείωμα της Υπηρεσίας.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α.

5

Τροποποιούμε τα σημεία 5 και 6 της με αριθ. 8211 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του
φυτοπροστατευτικού προϊόντος HEDIX 5 SL, που χορηγήθηκε με την αριθ. πρωτ. 5592/57212/25-2014 Απόφασή μας, σύμφωνα με τα παρακάτω:

5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο
Εφαρμογής

Στόχος

Δόσεις σκευάσματος
κ.εκ./
100
λίτρα
ψεκ.
Υγρού

Βαμβάκι
(Μόνο για
παραγωγή
ίνας)

Παρεμπόδιση της
υπερβολικής
βλάστησης και την
πρωίμιση της
παραγωγής.

---

κ.εκ./
στρέμμα

Όγκος
ψεκ.
υγρού
λίτρα /
στρέμμα

α) 150

α) 40

β) 50

β) 60

Τρόπος και
χρόνος
εφαρμογής

Εφαρμόστε από
την αρχή μέχρι και
το τέλος της
άνθησης.

Μέγιστος
αριθμός
εφαρμογών
ανά έτος
στην
αναφερόμενη
καλλιέργεια
και στο
αγροτεμάχιο
α) 1
β) 3 με
μεσοδιάστημα
14 ημέρες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Μην ψεκάζετε το HEDIX 5 SL εάν αναμένεται βροχή ή προγραμματίζετε να ποτίσετε (με
τεχνητή βροχή) μέσα στις επόμενες 8 ώρες.
2. Μην χρησιμοποιείτε το HEDIX 5 SL σε βαμβάκι που υποφέρει από έλλειψη νερού, από
τροφοπενίες και από σοβαρές ζημιές από έντομα.
3. Για καλύτερη διαβροχή των φυτών προσθέστε στο ψεκαστικό διάλυμα προσκολλητικό.
4. Οι τρις εφαρμογές δίνουν καλύτερα αποτελέσματα. Η μια εφαρμογή να γίνεται μόνο εφόσον οι
καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την είσοδο στον αγρό
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Ειδικές συνθήκες
γεωργικές,
φυτοϋγείας ή
περιβαντολλογικές
υπό τις οποίες το
σκεύασμα μπορεί
να χρησιμοποιηθεί
ή να αποκλειστεί

Το HEDIX 5 SL συνδυάζεται με τα περισσότερα συνήθη εντομοκτόνα,
μυκητοκτόνα και διαφυλλικά λιπάσματα. Το ψεκαστικό διάλυμα του
μίγματος πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως μετά την παρασκευή του.
Bαμβάκι στο οποίο έγινε χρήση του σκευάσματος, να μη
χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή προϊόντων με σκοπό την
κατανάλωση από ανθρώπους ή ζώα.
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Β.
1.
Για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος, επιτρέπεται η διάθεση σε καταστήματα
εμπορίας γεωργικών φαρμάκων με ετικέτα που να είναι σύμφωνη με την ισχύουσα έγκριση για
χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) μηνών από την υπογραφή της παρούσας απόφασης.
2.
Για τις ποσότητες του σκευάσματος που έχουν διατεθεί σε καταστήματα χονδρικής ή
λιανικής πώλησης, ο υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά, οφείλει να χρησιμοποιεί
κάθε πρόσφορο μέσο επιδεχόμενο ελέγχου, ώστε να ειδοποιεί για τις τροποποιήσεις που
αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, τα εν λόγω καταστήματα.
3.
Κατά την πώληση συσκευασιών με παλαιές ετικέτες, ο υπεύθυνος επιστήμονας των
καταστημάτων χονδρικής ή λιανικής πώλησης οφείλει αφ΄ ενός να ενημερώνει για την παρούσα
απόφαση τους επαγγελματίες χρήστες και αφ΄ ετέρου να το αναγράφει στο πεδίο στο πεδίο των
παρατηρήσεων του εντύπου ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης.
4.
Οι επαγγελματίες χρήστες που έχουν ήδη προμηθευτεί ποσότητες του σκευάσματος
οφείλουν να συμμορφώνονται με την παρούσα απόφαση.
Γ.

Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 5592/57212/2-5-2014 απόφασή μας.

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ

