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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Αθήνα,         14-6-2017 
ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ          Αριθ. πρωτ:  5050/57166 π.ε. 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ   
& ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

  

 

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς:  SOCIETE FINANCIERE DE PORTALIER 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 – ΚΑΛΛΙΘΕΑ   Δια: MedPest Consultancy Office   
TELEFAX: 210 92 12 090   kmarkakis@medpest.gr    
Πληροφορίες: Π. Θεοδωρής    
Τηλέφωνο: 210 928 7225    
e-mail: ptheodoris@minagric.gr     
     
ΘΕΜΑ:  «Τροποποίηση της με αριθμό 8248 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος JADEX-O-460 (δ.ο. Chlormequat chloride) ως προς το 
‘φάσμα δράσης’ και τη ‘προστασία των καταναλωτών - τελευταία επέμβαση πριν τη 
συγκομιδή’ για χρήση ήσσονος σημασίας» 

 
AΠΟΦΑΣΗ  

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 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 51 αυτού. 

2. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως 
τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 452/2016 της Επιτροπής της 29 Μαρτίου 2016.  

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. Την με αριθ. 10088/115732/26-9-2013 (ΦΕΚ Β’/2587) απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την «Διαδικασία καθορισμού 
χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης 
στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας» 

5. Το με αρ. πρωτ. ΕΜΠ 1671/23-11-2016 έγγραφο του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού 
Ινστιτούτου με τ0 συνημμέν0 σ’ αυτό Υπηρεσιακό Σημείωμα Αξιολόγησης στοιχείων 
υπολειμμάτων.  

6. 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, 
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Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων". 

7. Την υπ’ αριθμ.  5050/57166/17-05-2016 αίτηση της εταιρείας Société Financière de 
Pontarlier δια της εταιρείας MedPest Consultancy Office. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
A. Τροποποιούμε την με αριθμό έγκρισης 8248 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος  JADEX-O-460 (δ.ο. Chlormequat chloride) της εταιρείας Société 
Financière de Pontarlier η οποία χορηγήθηκε με την με αρ. πρωτ. 9630/109561 π.ε./30-3-16 
απόφασή μας (ΑΔΑ: 6ΥΝΛ4653ΠΓ-Δ3Κ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς: ‘το φάσμα 
δράσης’ και τη ‘προστασία των καταναλωτών - τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή’. 

 
Συγκεκριμένα:  
Α. Τα σημεία 5 και 13 διαμορφώνονται ως εξής: 
 

5  5.1 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος 
 

Τρόπος και 
χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 
αριθμός 

εφαρμογών 
ανά 

καλλιεργητική 
περίοδο 

λίτρα/ 
στρέμμα 

(max) 

γρ/ 
100 

λίτρα 
ψεκ. 

Υγρού 

Όγκος 
ψεκ. 

υγρού 
λίτρα / 

στρέμμα 
Μαλακό 
σιτάρι 
χειμερινό 
Τριτικάλε* 

Περιορισμός 
ανάπτυξης 

0.2 - 20-40 Εφαρμόζεται με 
ψεκασμό 
φυλλώματος μέχρι 
το στάδιο κατά το 
οποίο ο δεύτερος 
κόμβος είναι 
τουλάχιστον 2 εκ. 
από τον πρώτο 
(BBCH 32) 

1 

Παρατηρήσεις: 
*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για 
ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στη καλλιέργεια: τριτικάλε από τη χρήση του 
σκευάσματος. Για τις ακόλουθες χρήσεις ο κάτοχος της άδειας δε φέρει ευθύνη 
για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη 
φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος». 
 

ΑΔΑ: Ω14Ε4653ΠΓ-ΙΓΜ



3 

 

 

 

 

13 Προστασία των καταναλωτών  
   
13.1  Για την καλλιέργεια του σιταριού,  έχουν καθοριστεί από την Επιτροπή της ΕΕ 
κοινοτικά Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) με την αιτούμενη Ο.Γ.Π. (Ορθή 
Γεωργική Πρακτική). Το όριο αυτό είναι 2 mg/kg. Από τα κατατεθέντα πειράματα με 
την προτεινόμενη Ο.Γ.Π. είναι 0,6 mg/kg chlormequat chloride  

 

13.2 Τελευταία επέμβαση 
πριν τη συγκομιδή ή πριν 

τη διάθεση στην αγορά 
όταν πρόκειται για 

μετασυλλεκτικές χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 

 Σιτάρι μαλακό χειμερινό, 
τριτικάλε 

Τελευταία 
επέμβαση 
κατά το 
στάδιο κατά 
το οποίο ο 2ος 
κόμβος δεν 
είναι 
μεγαλύτερος 
από 2 εκ. από 
τον πρώτο  

 

 
 
Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 9630/109561 π.ε./30-3-16 απόφασή μας(ΑΔΑ: 
6ΥΝΛ4653ΠΓ-Δ3Κ), με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 8248 οριστική άδεια  
διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν JADEX-O-460 (δ.ο. Chlormequat 
chloride), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
  
     Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ 
     ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ 

 
   

  
  
  

    Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
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