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ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της με αριθ. 60.643 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος (μυκητοκτόνο) POL-SULPHUR 800 SC (δραστική ουσία: sulphur), σε 

χρήσεις 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. Το Νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση 

αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 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, όπως ισχύει.      

4. Τη με αριθ. 10088/115732/26.9.13 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 2587/Β΄/14.10.13) με θέμα “διαδικασία 

καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης 

στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας ”. 

5. Τη με αριθ. 1606/16641/14.02.17 (Β΄ 629) Υπ. 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. Τη με αριθ. πρωτ. 10782/104129/4.10.17 αίτηση της εταιρείας DELTA GAMMA AGRO ABEE ως 

υπεύθυνης επικοινωνίας της εταιρείας CIECH Sarzyna S.A. Πολωνίας.   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ       
 

A. Τροποποιούμε τη με αριθ. 60.643 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(μυκητοκτόνο) POL-SULPHUR 800 SC (δραστική ουσία: sulphur), η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. 

9765/93693/15.9.17 (Α.Δ.Α.: 6ΣΕΠ4653ΠΓ-1ΧΦ) Απόφασή μας, και συγκεκριμένα διευρύνουμε το 

φάσμα δράσης του σκευάσματος σε χρήσεις ήσσονος σημασίας. Οι παράγραφοι 5 και 13 της αριθ. 

9765/93693/15.9.17 (Α.Δ.Α.: 6ΣΕΠ4653ΠΓ-1ΧΦ) Απόφασής μας, διαμορφώνονται ως ακολούθως:  
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5  5.1 Φάσμα δράσης 

Πεδίο Εφαρμογής Στόχος Δόσεις σκευάσματος Χρόνος εφαρμογής Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο / 

μεσοδιάστημα 

επεμβάσεων 

κ. εκ. 

/ στρ. 

 

Όγκος 

ψεκ. 

υγρού 

(lt/στρ.) 

κ.εκ. / 100 

lt ψεκ. 

υγρού 

Αμπέλι (VITVI) Ωίδιο 

(Erysiphe necator) 

(UNCINE) 

400 50-100 200-400 Ψεκασμός κάλυψης. 

Πρώτη εφαρμογή στο 

στάδιο BBCH 15-18. 

8/7 

Τομάτα (Υ+Θ) 
(LYPES) 

Ωίδιο 
(Leveillula taurica) 

(LEVETA)  

200 40-150 135-500 Ψεκασμός κάλυψης. 
Πρώτη εφαρμογή με την 

εμφάνιση της 

προσβολής. 

6/10 

Σιτάρι (TRZAX), 

Κριθάρι  

Ωίδιο 

(Blumeria (Erysiphe) 

graminis) (ERYSGT) 

1.000 15-30 --- Ψεκασμός κάλυψης. 

Πρώτη εφαρμογή με την 

εμφάνιση της 

προσβολής. 

2/14 

Τριανταφυλλιά (Υ+Θ) Ωίδιο 

(Sphaerotheca 

pannosa)  
(SPHRPA) 

300 45-150 --- Ψεκασμός κάλυψης. 

Πρώτη εφαρμογή με την 

εμφάνιση της 

προσβολής.  

5/10 

Ελιά  

(ποικιλία πράσινη ελιά 

Χαλκιδικής) 

Ακάρεα της 

οικογένειας 

Eriophyidae  

320 

 

100-120 384 Ψεκασμός φυλλώματος. 
Εφαρµογή κατά το στάδιο 
σχηµατισµού των 
ανθοφόρων οφθαλµών 
(Απρίλιο) & κατά την 
πτώση των πετάλων (τέλος 

ανθοφορίας). 

2/30 

Ροδακινιά (PRNPS), 

Νεκταρινιά (PRNPN), 

Βερικοκιά (PRNAR) 

-Κλαδοσπόριο 
(Cladosporium 
carpophilum VENTCA) 

-Σκωρίαση 
(Tranzschelia 
prunispinosae TRANPS,  
Tranzschelia discolor 

TRANDI) 

(χρήσεις ήσσονος 

σημασίας) 

600 150 400 Ψεκασμός κάλυψης. 

Εφαρμογές εφόσον οι 

συνθήκες ευνοούν την 
εμφάνιση των 

ασθενειών, στα στάδια 

πτώσης των πετάλων, 

απόσπασης του κάλυκα 

και καρπιδίου. 

4/10 

Μελιτζάνα (Υ+Θ) 

(SOLME) 

-Βοτρύτης 

(Botrytis cinerea 

BOTRC) 

-Φυτόφθορα 

(Phytophthora spp.) 

(χρήσεις ήσσονος 

σημασίας)  

300 50-100 --- Ψεκασμός κάλυψης.  

Με την εµφάνιση των 

πρώτων συµπτωµάτων 

των ασθενειών και 

επανάληψη ανάλογα µε 

την ένταση της 
προσβολής. 

4/10 

Παρατηρήσεις: --- 

1. Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο με το στάδιο ανάπτυξης του φυτού.  

2. H δόση / HL να συνδυαστεί κατάλληλα με τον όγκο ψεκαστικού υγρού ώστε να μην υπερβαίνεται η μέγιστη 
επιτρεπτή δόση / στρ.  

3. Στις καλλιέργειες και στις περιοχές που εφαρμόζονται, να ακολουθούνται τα προγράμματα των γεωργικών 

προειδοποιήσεων.  
4. Η χρήση του σκευάσματος μπορεί να ενταχτεί σε προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών.  

5. Το θειάφι δεν δρα σε θερμοκρασία μικρότερη των 18°C.  

6. Δρα καλύτερα σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 20°C.   

7. Για τις ανωτέρω χρήσεις ήσσονος σημασίας (στις καλλιέργειες ροδακινιάς, νεκταρινιάς, βερικοκιάς και 
μελιτζάνας), δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές 

επιπτώσεις στις καλλιέργειες από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές ο κάτοχος της άδειας και ο 

υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά δεν φέρουν ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την 
αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος. 
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13 Προστασία των καταναλωτών  

 

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Αμπέλι: 5 ημέρες 
Τομάτα (Υ+Θ): 3 ημέρες 

Σιτάρι, Κριθάρι: 35 ημέρες 

Τριανταφυλλιά: ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ 

Ελιά (πράσινη ελιά Χαλκιδικής): 90 ημέρες  

Ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά, μελιτζάνα (Υ+Θ): 7 ημέρες  

 

B. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 9765/93693/15.9.17 (Α.Δ.Α.: 6ΣΕΠ4653ΠΓ-1ΧΦ) 

Απόφασή μας. 

 

 

 

 

                   Η Προϊσταμένη  

       της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας 

 

 

 

               Γ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 
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