Αθήνα, 16 – 7 - 2008
Αριθ. πρωτ.: 120932

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ.
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΠΡΟΣ: Α.Σ.Ο. ΞΟΥΡΙΧΤΙΟΥ
ΞΟΥΡΙΧΤΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Τ.Κ. 37012
(µε απόδειξη)

Ταχ. ∆/νση: Συγγρού 150
Τ.Κ.: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο:210 92 87161
Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου
FAX: 210 92 12 090
e-mail:syg036@minagric.gr

ΚΟΙΝ:
1.
2.
3.
4.

6.
7.

8.

Γραφείο κ. Υπουργού
Γραφείο κ. Υφυπουργού
Γραφείο Γ.Γ. κ. Κ. Σκιαδά
Syngenta Ελλάς Α.Ε.B.Ε.
Λ.Ανθούσας
15349 – Ανθούσα, Αττική
(µε απόδειξη)
Π.Κ. Π.Φ. & Π.Ε.
Έδρες τους
Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Τµήµα Ελέγχου Γεωργικών Φαρµάκων
Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά
Εσωτερική διανοµή:
-Τµήµατα Β΄, Γ΄ & Ε΄ της
∆/νσής µας
-Γραµµατεία της ∆/νσης µας

9.

Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων
∆ιδότου 26, Αθήνα
10 ΕΣΥΦ
Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα
ΘΕΜΑ: «∆ιεύρυνση της έγκρισης, για µικρής σηµασίας χρήση στην καλλιέργεια της
καστανιάς, του φυτοπροστατευτικού προϊόντος Karate with Zeon technology 10 CS
της εταιρείας Syngenta Ελλάς Α.Ε.B.Ε.»
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AΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.∆. 115 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά
και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συµµόρφωση προς την οδηγία
91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου όπως έχει συµπληρωθεί» και ειδικότερα το άρθρο 9
παρ. 1 αυτής.
2. Τη µε αριθ. 123880/30-5-2008 Απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων µε την οποία χορηγήθηκε η µε αριθ. 1854 οριστική έγκριση
κυκλοφορίας του φυτοπροστατευτικού προϊόντος Karate with Zeon technology
10 CS
3. Τη γνωµοδότηση του Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ για το 4ο θέµα της 7ης/30-5-2008 Συνεδρίασής
του.
4. Το Π.∆. 206/2007, ∆ιορισµός Υπουργών και Υφυπουργών, (ΦΕΚ 232Α/19.9.2007).
5. Τη µε αριθ.263545/4-1-2008 (ΦΕΚ 47Β’/18.1.2008) απόφαση του Υπ. Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων για «µεταβίβαση στους Γενικούς Γραµµατείς, Ειδικό
Γραµµατέα, Προϊσταµένους Γενικής ∆ιεύθυνσης, Προϊσταµένους ∆ιεύθυνσης και
Προϊσταµένους Τµήµατος της εξουσίας να υπογράφουν µε “Εντολή Υπουργού”».
6. Tην από 18-4-2007 αίτηση της Α.Σ.Ο. ΞΟΥΡΙΧΤΙΟΥ του Νοµού Μαγνησίας».
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

I. Σε εφαρµογή του άρθρο 9 παρ. 1του Π.∆. 115/97 διευρύνουµε την έγκριση, για
χρήση από την Α.Σ.Ο. ΞΟΥΡΙΧΤΙΟΥ του ν. Μαγνησίας του
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (µυκητοκτόνο) Karate with Zeon technology 10
CS (δ.ο lambda –cyhalothrin 10% β/ο ) µε αριθµό έγκρισης 1854, της εταιρείας
SYNGENTA HELLAS Α.Ε.Β.Ε, για µικρής σηµασίας χρήση ως ακολούθως:

∆όσεις
Πεδίο
Εφαρµογής

Καστανιά

Στόχος

Καρπόκαψα
(Cydia sp.)

ml/σκευάσµατος στρέµµα

Τρόπος
Όγκος
και χρόνος
ψεκ.
εφαρµογή
υγρού
ς
λιτρα /
στρέµµα

7,5 – 12,5

100-200

Ψεκασµός µε
την εµφάνιση
των
προσβολών

Μέγιστος
αριθµός
εφαρµογών
ανά
καλλιεργητι
κή περίοδο
Έως 2
εφαρµογές µε
µεσοδιάστη-µα
14 ηµερών

Παρατήρηση :
Να γίνεται χρήση φεροµονικών παγίδων για το επίκαιρο της εφαρµογής

Προστασία των καταναλωτών
Μέγιστα Όρια
Υπολειµµάτων
(MRLs)
lambda –cyhalothrin

Φυτικά προϊόντα

Προσωρινά
σε mg/kg

Έχουν καθοριστεί προσωρινά Ευρωπαϊκά MRLs στο
Παράρτηµα ΙΙΙ του Κανονισµού 396/2005 (όπως αυτός
διαµορφώθηκε µε το κανονισµό 149/2008)

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

Φυτικά προϊόντα

Ηµέρες

Καστανιά

14
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Η οµάδα παραγωγών οφείλει να ενηµερώνει πριν την εφαρµογή του σκεύασµατος
την αρµόδια ∆/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠ.Α.ΑΤ καθώς και να
αποστέλλει πλήρη έκθεση εφαρµογής µετά από κάθε ψεκασµό.
Η παρούσα έγκριση χορηγείται µετά από αίτηση της, στην
οµάδα Α.Σ.Ο.
ΞΟΥΡΙΧΤΙΟΥ του ν. Μαγνησίας και για χρήση µόνο στην συγκεκριµένη περιοχή

Η Α.Σ.Ο. ΞΟΥΡΙΧΤΙΟΥ του ν. Μαγνησίας είναι υπεύθυνη για την ενηµέρωση των
χρηστών µελών της όσον αφορά την ανωτέρω χρήση.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κ. ΣΚΙΑ∆ΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Karate with Zeon technology 10 CS

Εµπορική ονοµασία:
EEC, CIPAC and CCPR No (s)

: lambda –cyhalothrin

Κύριες χρήσεις π.χ. εντοµοκτόνο, µυκητοκτόνο

:

1
Καλλιέργεια
Και/ή
Συνθήκες
χρήσης

2
Κράτος
Μέλος
ή
χώρα

3
Εµπορι
κό
όνοµα
του
σκευάσ
µατος

4
(Α)
(Θ)
ή
(Κ)

5
Εχθρός, οµάδα
εχθρών ή
ασθενειών ή
ζιζανίων που
ελέγχονται

(β)

(α)
Καρυδιά

Ελλάς

Karate
with
Zeon
technol
ogy 10
CS

A

(γ)
Καρπόκαψα
(cydia sp.

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ
7
Εφαρµογή

Περιεκ
σε δ.ο.

Μέθοδος/
τρόπος

Στάδιο
Ανάπτυξης
και εποχή

Αριθµός
Εφαρµογών
Ελάχ. Μεγ.

(ι)

(κ)

(δ-στ)

(θ)

(στ-η)

CS

100
γρ./λίτρ
ο

Ψεκασµός
µεγάλου
όγκου

: - -2003

Χώρα: ΕΛΛΑ∆Α

6
Σκεύασµα

Μορφή

Ηµερο
Σελίδα: 1

Παρατηρήσεις: (α) Για τις καλλιέργειες, η ταξινόµηση της ΕΕ και του Codex(και τα δύο)
θα πρέπει να χρησιµοποιούνται. Οπου βρίσκει εφαρµογή, οι συνθήκες
χρήσης θα πρέπει να περιγράφονται (π.χ. καπνισµός των κατασκευών)
(β) Ανοιχτού αγρού (Α), εφαρµογές σε θεµοκήπια (Θ) ή σε κλειστούς χώρους (Κ)
(γ) π.χ. µασητικά και µυζητικά έντοµα, έντοµα εδάφους, έντοµα φυλλώµτος, ζιζάνια
(δ) π.χ. βρέξιµη σκόνη (WP), γαλακτωµατοποιήσιµο συµπύκνωµα (ΕC)
(ε) GCPF Κώδικες- GIFAP Technical Monograph No 2, 1989
(στ) Ολες οι χρησιµοποιούµενες συντοµογραφίες θα πρέπει να εξηγούνται
(ζ) Μέθοδος π.χ. ψεκασµός υψηλού όγκου, χαµηλού όγκου, σκονισµός

Max 2

8
∆οσολογία ανά επέµβαση

χρονικό
µεσοδιάστηµα
µεταξύ των
εφαρµογών
(ελάχ.)

κ.εκ. δ.ο. /
εκατόλιτρο
ελάχ. µεγ.

λίτρα
ψεκαστ.
υγρού /
εκτάριο
ελαχ. µεγ.

9
Τελευταία
Επέµβαση πρίν
τη
συγκοµιδή
(ηµέρες)

10
Παρατηρήσεις

κ.εκ. δ.ο.
/εκτάριο
ελάχ. µεγ.

(µ)

(λ)
14
ηµέρες

1000 - 2000

7,5-12,5

14

(η) Τρόπος, πχ σε όλη την επιφάνεια, από αέρος, στις γραµµές, ατοµικά φυτάο τύπος του ψεκαστικού µηχανήµατος θα πρέπει να προσδιορίζεται
(θ) g/kg ή g/l
(ι) Στάδιο ανάπτυξης κατά την τελευταία εφαρµογή (BBCH Monograph, Growth
Stages of Plants, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), περιλαµβάνοντας όπου
βρίσκει εφαρµογή, πληροφορίες σχετικά µε την εποχή κατά τον χρόνο εφαρµογής
(κ) O ελάχιστος και ο µέγιστος δυνατόν αριθµός εφαρµογών υπο πρακτικές συνθήκες
(λ) Ελάχιστο χρονικό µεσοδιάστηµα πριν την συγκοµιδή (PHI)
(µ) Οι παρατηρήσεις µπορεί να περιλαµβάνουν: οικονοµική σηµασία/ περιορισµούς
στη χρήση
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