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ΘΕΜΑ: «Τρο̟ο̟οίηση της άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτο̟ροστατευτικού ̟ροϊόντος
(εντοµοκτόνο) JACKPOT 2,5 EC ως ̟ρος την ηµεροµηνία λήξης, τα στοιχεία του
υ̟εύθυνου ε̟ικοινωνίας, το φάσµα δράσης και την τελευταία ε̟έµβαση ̟ριν τη
συγκοµιδή, λόγω αλλαγής των ανώτατων ορίων υ̟ολειµµάτων (Mrls)»
AΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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2.
3.

4.

5.
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7.

Έχοντας υ̟όψη:
Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά µε τη διάθεση φυτο̟ροστατευτικών
̟ροϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του
Συµβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 32 και 45 αυτού.
Το νόµο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά, ορθολογική
χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει.
Τον Κανονισµό 2016/950 της Ε̟ιτρο̟ής της 15ης Ιουνίου 2016 για την τρο̟ο̟οίηση του
εκτελεστικού κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την ̟αράταση των ̟εριόδων
έγκρισης των δραστικών ουσιών 2,4-DB, beta-cyfluthrin, carfentrazone ethyl, Coniothyrium
minitans ̟οικιλία CON/M/91-08 (DSM 9660), cyazofamid, deltamethrin, dimethenamid-P,
ethofumesate, fenamidone, flufenacet, flurtamone, foramsulfuron, fosthiazate, imazamox,
iodosulfuron, iprodione, isoxaflutole, linuron, maleic hydrazide, mesotrione, oxasulfuron,
pendimethalin, picoxystrobin, silthiofam και trifloxystrobin
Τον Κανονισµό 396/2005 του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης
Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοί̟ων φυτοφαρµάκων µέσα η ̟άνω στα
τρόφιµα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής ̟ροέλευσης και για την τρο̟ο̟οίηση της
οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει.
Τον Κανονισµό 2016/1822 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Οκτωβρίου 2016 για την τρο̟ο̟οίηση
των ̟αραρτηµάτων II, III και V του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρω̟αϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοί̟ων για τις ουσίες
aclonifen, deltamethrin, fluazinam, methomyl, sulcotrione και thiodicarb µέσα ή ̟άνω σε
ορισµένα ̟ροϊόντα
Τη µε αριθ. 9379/119137/2.11.15 Υ̟. Α̟όφαση (ΦΕΚ Β΄ 2367/4.11.15) µε θέµα την “Μεταβίβαση
του δικαιώµατος υ̟ογραφής «µε εντολή Ανα̟ληρωτή Υ̟ουργού» στον Γενικό Γραµµατέα, σε
Προϊσταµένους Γενικής ∆ιεύθυνσης, Προϊσταµένους ∆ιεύθυνσης και Προϊσταµένους Τµήµατος του
Υ̟ουργείου Αγροτικής Ανά̟τυξης και Τροφίµων”.
Τις µε αριθµ. ̟ρωτ.7800/85778/26-7-2016, 12550/136752/6-12-2016 και 733/8569/25-1-2017
σχετικές αιτήσεις

ΑΔΑ: ΩΧΔ14653ΠΓ-0Ι5
8. To εισηγητικό σηµείωµα της Υ̟ηρεσίας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
A. Τρο̟ο̟οιούµε την µε αριθ. 14476 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτο̟ροστατευτικού ̟ροϊόντος
JACKPOT 2,5 ΕC ̟ου χορηγήθηκε µε τη αριθ. 2840/33064/11-3-2014 α̟όφασή µας ως ̟ρος την
ηµεροµηνία λήξης, τα στοιχεία του υ̟εύθυνου ε̟ικοινωνίας, το φάσµα δράσης και την
τελευταία ε̟έµβαση ̟ριν τη συγκοµιδή λόγω αλλαγής των ανώτατων ορίων υ̟ολειµµάτων
(Mrls).
Συγκεκριµένα τα ση µεία 1.1 , 1.4 α), 5 και 13 διαµορφώνοντ αι ω ς εξής:
1 Ταυτότητα του φυτο̟ροστατευτικού ̟ροϊόντος
Αριθµός Άδειας ∆ιάθεσης στην Αγορά (ΑΑ∆Α)
1.1.α Ηµεροµηνία χορήγησης
1.1.β Ηµεροµηνία λήξης

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασµα
α) Κάτοχος της άδειας:

SAPEC Agro S. A.
Alameda dos Oceanos
Lote 1.06.1.1 - 3º A
Parque das Nações
1990-207 Lisboa, Πορτογαλία
Manuel Duarte
Τηλ.: 351 213222711
Fax: 351213222735
aduarte@agro.sapec.pt
Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.
«Agribiz»
Ξενίας 1, 115 27 Αθήνα
Τηλ.: 210 7471000
E-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr

Υ̟εύθυνος ε̟ικοινωνίας:

5

14476
11/03/2014
31/10/2018

5.1 Φάσµα δράσης
∆όσεις σκευάσµατος

Πεδίο Εφαρµογής

Στόχος

Φουντουκιά

Αφίδες
(Hyalopterus spp.)

Μηλοειδή
Μηλιά,
Αχλαδιά

Καρ̟όκαψα
µηλιάς (Laspeyresia
pomonella),
Αφίδες

Κ.εκ. σκ./
100 λίτρα
ψεκ.
Υγρού

Όγκος
ψεκ.
υγρού
λίτρα /
στρ

Κ.εκ/
στρ

Τρό̟ος και
χρόνος
εφαρµογής

Μέγιστος
αριθµός
εφαρµογ
ών ανά
καλλιεργ
ητική
̟ερίοδο/
µεσοδιάστηµα
εφαρµογών

30

140

42 – 50

Με την
εµφάνιση των
̟ροσβολών

2 / 14

30 – 50*

100 – 140

30 – 50

Με την
εµφάνιση των
̟ροσβολών

2 / 14
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(Aphis pomi,
Dysaphis
plantaginea),
Ψύλλα µηλιάς
(Psylla mali)
Ψύλλα Αχλαδιάς
(Psylla pyri)
Πυρηνόκαρ̟α
Βερικοκιά,
Ροδακινιά,
Κερασιά,
∆αµασκηνιά

Αφίδες
(Myzus persicae,
Myzus cerasi,
Hyalopterus pruni)

50

100

50

30 – 50

100 – 140

30 – 70

Με την
εµφάνιση των
̟ροσβολών

1

Με την
εµφάνιση των
̟ροσβολών

3 / 14

Σύµφωνα µε
τις συλλήψεις
των ακµαίων
στις ̟αγίδες
Στην έναρξη
της άνθησης
(ανθόβια
γενεά) και
αµέσως µετά
την καρ̟όδεση
(καρ̟όβια
γενεά) µεταξύ
ωοθεσίας και
εκκόλαψης
των ωών και
σύµφωνα µε
τις συλλήψεις
των ακµαίων
στις
φεροµονικές
̟αγίδες

1

Με την
εµφάνιση των
̟ροσβολών

3 / 14

50
(1η γενεά)
Αµ̟έλι **

Ευδεµίδα
(Lobesia botrana)

Τζιτζικάκια
(Empoasca spp.)

50

Πυρηνοτρήτης
(Prays oleae)

30
(ανθοβ.)
50
(καρ̟οβ)

Πράσινο σκουλήκι
(Helicoverpa
armigera)
Σ̟οντό̟τερα
(Spodoptera spp.)
Πλούζια
(Plusia spp)
∆ορυφόρος
(Leptinotarsa
decemlineata)
Αφίδες,

50 – 70
100

50

∆άκος,
(Bactrocera oleae)

Ελιά

Τοµάτα
(Υ̟αίθρου)

50 – 70
(2η και 3η
γενεά)

50

50

50 – 70

100 – 140
30 – 70

60 – 100

30- 50
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Τοµάτα
(θερµοκη̟ίου)

Κολοκυθάκι
(Υ̟αίθρου &
θερµοκη̟ίου)

Λάχανο

Μαρούλι και άλλα
σαλατικά [εκτός
α̟ό
Σκαρόλες/

(Myzus persicae,
Aphis gossypii, κ.α.)
Κοφτοσκούληκα
(Agrotis spp.)
Πράσινο σκουλήκι
(Helicoverpa
armigera)
Σ̟οντό̟τερα
(Spodoptera spp.)
Πλούζια
(Plusia spp)
∆ορυφόρος
(Leptinotarsa
decemlineata)
Αφίδες,
(Myzus persicae,
Aphis gossypii, κ.α.)
Πράσινο σκουλήκι
(Helicoverpa
armigera)
Πλούζια,
(Plusia spp)
Σ̟οντό̟τερα
(Spodoptera spp.)
Αφίδες,
(Aphis spp., κ.α.)
Κοφτοσκούληκα
(Agrotis spp.)
Πιερίδα,
(Pieris brassicae),
Μαµέστρα,
(Mamestra
brassicae),
Πλούζια
(Plusia gamma)
Πράσινο σκουλήκι
(Helicoverpa
armigera)
Σ̟οντό̟τερα
(Spodoptera spp.)
Κοφτοσκούληκα
(Agrotis spp.),
Αφίδες,
(Myzus persicae,
κ.α.)
Πλουτέλλα,
(Plutella spp.)
Πράσινο σκουλήκι
(Helicoverpa
armigera)
Σ̟οντό̟τερα

-

60 – 100

30- 50

Με την
εµφάνιση των
̟ροσβολών

3/7

Με την
εµφάνιση των
̟ροσβολών

3/7

Με την
εµφάνιση των
̟ροσβολών

2 / 14

Με την
(25 – 50) εµφάνιση των
̟ροσβολών

3/7

60 – 100

30- 50

60 – 100
(Υ)

30- 50
(Υ)

60 – 140
(Θ)

30–70
(Θ)

-

60 – 100
(Υ)

30- 50
(Υ)

-

50

30 – 50

50

50

-

50
50 – 100

50

50
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̟λατύφλλα
αντίδια (̟ικρίδα)]

Mαρούλια,
λυκοτρίβολο,
κάρδαµο και άλλα
βλαστάρια και
φύτρες Lepidium
sativum subsp.
sativum,
γαιοκάρδαµο,
ρόκα , κόκκινο
σινά̟ι,
καλλιέργειες
νεαρών φύλλων
συµ̟εριλαµβανοµ
ένων ειδών
κραµβών (baby
leaf )

(Spodoptera spp.)
Αφίδες,
(Aphis spp. κ.α. )

Κοφτοσκούληκα
(Agrotis spp.)

-

30 – 50

-

50

(Υ̟αίθρου)

Πατάτα

Αραβόσιτος ***

∆ορυφόρος,
(Leptinotarsa
decemlineata)
Σ̟οντό̟τερα,
(Spodoptera sp.)
Πράσινο σκουλήκι
(Helicoverpa
armigera)
Πλούζια
(Plusia spp)
Φθοριµαία
(Phthorimaea
operculella)
Αφίδες
(Aphis spp,
Aulacorthum solani,
Rhopalosiphonimus
latysiphon)
Πυραλίδα,
(Ostrinia nubilalis),
Σεζάµια,
(Sesamia spp.),
Πράσινο σκουλήκι
(Helicoverpa
armigera)
Σ̟οντό̟τερα,
(Spodoptera spp.),
Κοφτοσκούληκα
(Agrotis spp.)
∆ιαβρώτικα

60

30 – 50

-

Με την
εµφάνιση των
̟ροσβολών

3 / 14

3
-

-

60

30 – 50

50

Με την
εµφάνιση των
̟ροσβολών

Ανά
14 -21

Ανά
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Σιτάρι, Κριθάρι,
Βρώµη,
Σίκαλη

ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ
(Υ̟αίθρου)

(Diabrotica virgifera)
Αφίδες
(Rhopalosiphum
padi, Sitobion
avenae)
Κοφτοσκούληκα
(Agrotis spp.)
Αφίδες,
(Myzus persicae)

7 – 14

-

50

40 - 60

50 – 100

30 - 50

Με την
εµφάνιση των
̟ροσβολών

Με την
(25 – 50) εµφάνιση των
̟ροσβολών

1
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Παρατηρήσεις:
*ΠΡΟΣΟΧΗ: Στα µηλοειδή η δόση των 50 κ.εκ. σκευάσµατος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού ̟ρέ̟ει να
χρησιµο̟οιείται ̟άντα µε τον µικρό όγκο (100 λίτρα/στρ.) έτσι ώστε η τελική δόση να µην ξε̟ερνάει τα
50 κ.εκ. σκευάσµατος στο στρέµµα.
** ∆εν ε̟ιτρέ̟εται η συγκοµιδή αµ̟ελόφυλλων στα ο̟οία έχει γίνει χρήση µε το φ.̟.
*** Η εφαρµογή του ̟ροϊόντος στον αραβόσιτο οδηγεί στη µείωση των ε̟ί̟εδων των µυκοτοξινών, ως
α̟οτέλεσµα ε̟ιτυχούς αντιµετώ̟ισης των εντόµων Ostrinia spp. και Sesamia spp.
Το εγκεκριµένο Έντυ̟ο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GAP) ̟αρουσιάζεται στο Παράρτηµα ΙΙ της
̟αρούσας

13.2 Τελευταία ε̟έµβαση
̟ριν τη συγκοµιδή ή
̟ριν τη διάθεση στην
αγορά όταν ̟ρόκειται
για µετασυλλεκτικές
χρήσεις

Φυτικά ̟ροϊόντα

Φουντουκιά
Μηλιά, Αχλαδιά, Βερικοκιά, Ροδακινιά,
Κερασιά, ∆αµασκηνιά
Αµ̟έλι, Ελιά
Τοµάτα (Υ, Θ) Κολοκύθι (Υ, Θ)
Μαρούλι και άλλα σαλατικά [εκτός α̟ό
Σκαρόλες/̟λατύφυλλα αντίδια
(̟ικρίδα)]
Μαρούλι, Λυκοτρίβολο, κάρδαµο και
άλλα βλαστάρια και φύτρες Lepidium
sativum subsp. sativum, γαιοκάρδαµο,
ρόκα , κόκκινο σινά̟ι, καλλιέργειες
νεαρών φύλλων συµ̟εριλαµβανοµένων
ειδών κραµβών (baby leaf) )
Λάχανο, Πατάτα
Σιτάρι, Κριθάρι, Βρώµη, Σίκαλη,
Αραβόσιτος

Ηµέρες

30
7
7
3

3

7
30

Β.
1 Ε̟ιτρέ̟εται η διάθεση του σκευάσµατος µε ετικέτα σύµφωνη µε τη µέχρι σήµερα ισχύουσα
έγκριση µέχρι 2 µήνες α̟ό την υ̟ογραφή της ̟αρούσας Α̟όφασης.
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2.Για τις ̟οσότητες του σκευάσµατος ̟ου έχουν ήδη διατεθεί σε καταστήµατα χονδρικής ή
λιανικής ̟ώλησης, ο κάθε υ̟εύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά οφείλει να
χρησιµο̟οιήσει κάθε ̟ρόσφορο µέσο ε̟ιδεχόµενο ελέγχου, για να ειδο̟οιήσει για την ̟αρούσα τα
καταστήµατα χονδρικής ή λιανικής ̟ώλησης ̟ου έχουν ήδη ̟ροµηθευτεί τα εν λόγω σκευάσµατα.
3. Κατά την ̟ώληση συσκευασιών µε ̟αλαιές ετικέτες, ο υ̟εύθυνος ε̟ιστήµονας των
καταστηµάτων χονδρικής ή λιανικής ̟ώλησης οφείλει να ενηµερώνει για την ̟αρούσα τους
ε̟αγγελµατίες χρήστες και να βεβαιώνει τούτο στο ̟εδίο των ̟αρατηρήσεων του εντύ̟ου
ηλεκτρονικής καταγραφής της ̟ώλησης.
4. Οι ε̟αγγελµατίες χρήστες ̟ου έχουν ήδη ̟ροµηθευτεί ̟οσότητες του σκευάσµατος οφείλουν να
συµµορφώνονται µε την ̟αρούσα α̟όφαση.
Γ. Ως ̟ρος τα λοι̟ά στοιχεία ισχύει η µε αριθ. 2840/33064/11-3-2014 α̟όφασή µας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ

