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ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση της άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
(ακαρεοκτόνο) MASAI 20 WP (tebufenpyrad) ως προς το φάσμα δράσης, την 
τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (λόγω αλλαγής των ανωτάτων ορίων 
υπολειμμάτων (Mrls) ) και την κατάθεση των συμπληρωματικών στοιχείων»  

 
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 45 αυτού. 

2. Το Νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση 
αυτών 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) 2017/693 της Επιτροπής της  7ης Απριλίου 2017 για την τροποποίηση των 
παραρτημάτων II, III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες bitertanol, 
chlormequat και tebufenpyrad 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 5773/56442/24-5-2017 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. 
7. Το εισηγητικό σημείωμα της Υπηρεσίας. 
 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΓΔΩ4653ΠΓ-5Ε8



ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
Α. Τροποποιούμε τα σημεία 5, 13.2 και 17 της με αριθ. 2187 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά 

του φυτοπροστατευτικού προϊόντος MASAI 20 WP, που χορηγήθηκε με την αριθ. πρωτ. 
6372/67074/ 22‐5‐2014 Απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τα 
παρακάτω: 

 

5  5.1 Φάσμα δράσης. 

Η Ορθή Γεωργική Πρακτική προσδιορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας 

Πεδίο 

Εφαρμογής 
Στόχος 

Δόσεις σκευάσματος 

 

Τρόπος και 

χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών 

ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο 

γρ/ 

στρέμμα 

(max) 

γρ/ 100 

λίτρα 

ψεκ. 

Υγρού 

Όγκος 

ψεκ. 

υγρού 

λιτρα / 

στρέμμα 
Εσπεριδοειδή: 

Πορτοκαλιά, 

Λεμονιά, 

Μανταρινιά, 

Γκρεϊπ φρούτ 

 

Κόκκινος Τετράνυχος 

(Panonychus citri) 

 

100 25-50* 200-400 Εφαρμόστε με 

την εμφάνιση της 

προσβολής  

1 

Αμπέλι  Κόκκινος τετράνυχος 

(Panonychus ulmi) 

50 41.5-250* 20-120 Εφαρμόστε με 

την εμφάνιση της 

προσβολής  

1 

Πυρηνόκαρπα: 

Ροδακινιά, 

Νεκταρινιά 

 

Κόκκινος Τετράνυχος 

(Panonychus ulmi) 
65 43.5-65* 100-150 Εφαρμόστε με 

την εμφάνιση της 

προσβολής  

1 

Αγγούρι,  

Αγγουράκι 

Κολοκύθι (αγρού 

και θερμοκηπίου) 

Κίτρινος Τετράνυχος 

(Tetranychus urticae) 

 

100 100 100 Εφαρμόστε με 

την εμφάνιση της 

προσβολής  

1 

Πεπόνι, 

Καρπούζι 

(Θερμοκηπίου) 

Κίτρινος Τετράνυχος 

(Tetranychus urticae) 
100 100 100 Εφαρμόστε με 

την εμφάνιση της 

προσβολής  

1 

Μηλοειδή: 

Μηλιά, 

Αχλαδιά 

Κόκκινος τετράνυχος 

(Panonychus ulmi),  
50 33.5-250* 20-150 Εφαρμόστε με 

την εμφάνιση της 

προσβολής  

1 

Τομάτα, Μελιτζάνα 

(Θερμοκηπίου) 

Κίτρινος 

Τετράνυχος 

(Tetranychus 

urticae) 

 

100 66.5-

100* 

100-150 Εφαρμόστε με 

την εμφάνιση 

της προσβολής  

1 

Φράουλα  

(θερμοκηπίου)  

Κίτρινος 

Τετράνυχος 

Tetranychus 

urticae,  

 

100 100 100 Εφαρμόστε με 

την εμφάνιση 

της προσβολής  

1 

Παρατηρήσεις: 
*Η μεγάλη δόση στο εκατόλιτρο να εφαρμόζεται με τον χαμηλό όγκο ψεκαστικού υγρού και 

αντίστροφα ώστε να μην ξεπερνιέται η μέγιστη δόση στο στρέμμα. 
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13.2 Τελευταία επέμβαση 

πριν τη συγκομιδή ή 

πριν τη διάθεση στην 

αγορά όταν πρόκειται 

για μετασυλλεκτικές 

χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 

 Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά) 7  

 Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, 

Μανταρινιά, Γκρεϊπ φρούτ) 

7  

 Αμπέλι 14  

 Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Νεκταρινιά) 14  

 Τομάτα (Θ), Μελιτζάνα (Θ)  3  

 Αγγούρι( Υ, Θ), Αγγουράκι( Υ, Θ), 

Κολοκύθι ( Υ, Θ) 

3  

 Πεπόνι (Θ), Καρπούζι (Θ) 3  

 Φράουλα (Θ) 3  

17  Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών 

 

Ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να προσκομίσει έως τις 22-5-2019 τα ακόλουθα: 

1. Μελέτη σε καλλιέργειες αμειψισποράς 

2. Δύο πειράματα υπολειμμάτων σε κολοκυθάκι αγρού με την εγκεκριμένη ΟΓΠ 

3. Δύο πειράματα αποτελεσματικότητας σε κολοκυνθοειδή αγρού με την εγκεκριμένη ΟΓΠ 

Η μη προσκόμιση των ανωτέρω επιβεβαιωτικών στοιχείων συνεπάγεται την άμεση ανάκληση ή 

τροποποίηση της έγκρισης. 

 
 

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.   6372/67074/ 22‐5‐2014  απόφασή μας όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
 
 
Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
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