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ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

         Αριθ. ̟ρωτ: 8079/78505 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΠ & ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ    

 
Ταχ . ∆/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς:  BASF SE Γερµανίας 

Ταχ.  Κώδικας: 176 71 – ΚΑΛΛΙΘΕΑ   (∆ια της ΒASF Ελλάς ΑΒΕΕ  
TELEFAX: 210 9287230   
Πληροφορίες: M. Γάσ̟αρη   Παραδείσου 2 & Κηφισίας ΤΚ 151 25 
Τηλέφωνο: 210 928 7250   Mαρούσι)  

e-mail:  mgaspari@minagric.gr     
 
 
ΘΕΜΑ: «Τρο̟ο̟οίηση της άδειας διάθεσης στην αγορά φυτο̟ροστατευτικών 

̟ροϊόντων PERFEKTHION 40 EC και ΕΦΝΤΑΚΟΝ 40 EC (εντοµοκτόνων) ̟ου 
̟εριέχουν τη δραστική ουσία dimethoate ως ̟ρος τη διεύθυνση του 
̟αρασκευαστή της δραστικής ουσίας, το φάσµα δράσης και την τελευταία 
ε̟έµβαση ̟ριν τη συγκοµιδή λόγω αλλαγής των ανωτάτων ορίων υ̟ολειµµάτων 
(Mrls)»   

 
AΠΟΦΑΣΗ 

Ο YΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
 

      Έχοντας υ̟όψη: 
1. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1107/09 (L 309/24.11.09) του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά µε τη διάθεση φυτο̟ροστατευτικών 
̟ροϊόντων στην αγορά.  

2. Το Νόµο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά, ορθολογική 
χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις και συναφείς διατάξεις, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και 
ισχύει. 

3. 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. 

4. Τον Κανονισµό (ΕΕ) 2017/1135 της Ε̟ιτρο̟ής της 23ης Ιουνίου 2017 για την τρο̟ο̟οίηση 
των ̟αραρτηµάτων II και III του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρω̟αϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοί̟ων για τις 
ουσίες dimethoate και omethoate µέσα ή ̟άνω σε ορισµένα ̟ροϊόντα 

5. Την υ̟’ αριθ. ̟ρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β’/1-03-2017) Α̟όφαση µε θέµα " 
Μεταβίβαση του δικαιώµατος υ̟ογραφής «µε εντολή Υ̟ουργού και Υφυ̟ουργού» στους: 
Γενικό Γραµµατέα, Γενικό Γραµµατέα Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών 
Πόρων, Προϊσταµένους Γενικής ∆ιεύθυνσης, Προϊσταµένους ∆ιεύθυνσης, Προϊσταµένους 
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Τµήµατος και Υ̟εύθυνους Γραφείου του Υ̟ουργείου Αγροτικής Ανά̟τυξης και 
Τροφίµων". 

6. Tην α̟όφαση της αρµόδιας αρχής της Ιταλίας  
7. Το εισηγητικό σηµείωµα της Υ̟ηρεσίας 
8. Τις µε αριθ. ̟ρωτ. 8079/78505/19-7-2017 και 8078/78489/19-7-2017 αιτήσεις της 

ενδιαφερόµενης εταιρείας.  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

A.  I. Τρο̟ο̟οιούµε τα σηµεία 1.3, 5 και 13.2 των ̟αρακάτω φυτο̟ροστατευτικών ̟ροϊόντων 
̟ου ̟εριέχουν τη δραστική ουσία dimethoate .   

 
Εµ̟ορικό όνοµα Σκευάσµατος Αριθµός Άδειας ∆ιάθεσης στην Αγορά  

PERFEKTHION 40 EC 14404 

EΦΝΤΑΚΟΝ 40 ΕC 14405 
 

 
II.  Συγκεκριµένα τα σηµεία 1.3, 5 και 13.2 διαµορφώνονται ως εξής:  
 
1.3 ∆ραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία 
 
∆ραστική ουσία 1  
Κοινή ονοµασία της/των δραστικής/ών 
ουσίας/ών κατά ISO 

dimethoate 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής 
δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική 
ουσία 

97 % (β/β) min 

Χηµική οµάδα Οργανοθειοφωσφορικοί εστέρες 

Παρασκευαστής CHEMINOVA A/S 
Thyboronvej 78, DK-7673, Harboore, 
∆ανία 

Εργοστάσιο ̟αρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 
ε̟ιχείρησης (̟λήρης διεύθυνση): 
Thyboronvej 78, DK-7673, Harboore, 
∆ανία 

Τεχνικές ̟ροδιαγραφές της  
δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής 
ουσίας παρουσιάζονται στο Παράρτηµα Ι 
της παρούσας, είναι εµ̟πιστευτική 
̟πληροφορία και παραµένει στα αρχεία 
της ΣΕΑ 
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5  5.1 Φάσμα δράσης 

Πεδίο Εφαρμογής Στόχος 

Δόσεις σκευάσματος 

Τρόπος και 

χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών 

ανά 

καλλιεργητικ

ή περίοδο/ 

Μεσοδιαστή

ματα 
επεμβάσεων 

κ.εκ/ 100 

λίτρα ψεκ. 

υγρού 

Όγκος 

ψεκ. 

υγρού 

λίτρα / 

στρέμμα  

κ.εκ/ 

στρέμμα 

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ 
(Πορτοκαλιά, 

Λεμονιά, 

Μανταρινιά, 

Γκρεϊπ-φρουτ) 

Αφίδες 
(Aphis 

spiraecola syn. 

Aphis citricola) 

100-120 120 120-144 1ος ψεκασμός 
στο τέλος της 

άνθησης και ο 

2ος στο 40% του 

τελικού 

μεγέθους του 

καρπού 

(καρπός με 

έντονο 

πράσινο 

χρώμα) 

2/- 

ΕΛΙΑ5  Δάκος 
(Bactrocera 

oleae) 

 

625 2 12,5 
(200 ml 

ψεκαστικ

ού υγρού 

ανά 

δένδρο/ 

σε 10 

δένδρα/ 

στρέμμα) 

Δολωματικοί 
ψεκασμοί 

ψεκασμοί σε 

συνδυασμό με 

εγκεκριμένο 

εντομοελκυστικ

ό 

1 
Μπορεί να 

συνδυαστεί 

με ένα 

ψεκασμό 

καλύψεως 

με 

μεσοδιάστημ

α 

τουλάχιστον 

10 ημέρες 
μεταξύ των 

εφαρμογών 

ΕΛΙΑ Δάκος 

(Bactrocera 

oleae) 

 

 

 

 

 

 
 

80-100 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

120 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

96-120 

 

 

 

 

 

 

Ψεκασμοί 

καλύψεως: 

Αρχίζουν με την 

έναρξη της 

προσβολής και 

επαναλαμβάνο

νται όταν 

διαπιστωθεί 

ενεργός 
προσβολή 

2/14 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΚΡΕΜΜΥΔΙ, 
ΣΚΟΡΔΟ, 

ΑΣΚΑΛΩΝΑ 

(εσαλοτ) 

Θρίπες 
(Thrips tabaci), 

 

167-200 30 
 

50-60 Με την 
εμφάνιση της 

προσβολής. 

2/10-14 
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ΤΟΜΑΤΑ, 

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ 
(Υπαίθρου) 

 

Αφίδες 

(Aphis gossypii, 
Aphis sp, 

Macrosiphum 

euphorbiae, 

Myzus 

persicae) 

167-200 

 

30 

 

50-60 Με την 

εμφάνιση της 
προσβολής. 

2 /14 

ΚΑΡΟΤΟ, 

ΠΑΣΤΙΝΑΚΗ,  

ΡΙΖΕΣ ΜΑΪΝΤΑΝΟΥ 

Μύγα του 

καρότου 

(Psila rosae) 

167-200 

 

30 

 

50-60 Με την 

εμφάνιση της 

προσβολής 

3/7 

ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ, 

ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ, 

ΓΟΓΓΥΛΙΑ 

Αφίδες 

(Aphis fabae)  

250-300 

 

20 

 

50-60 Με την 

εμφάνιση της 

προσβολής. 

2/21 

ΣΙΤΗΡΑ (σιτάρι, 

σίκαλη, τριτικάλε, 

σκληρό σιτάρι) 

 

Αφίδες 

(Sitobion 

avenae, 

Rhopalosiphum 

padi, 

Metopolophiu

m dirhodum) 

250 

 

 

 
 

20 

 

 

 
 

50 

 

 

 
 

Με την 

εμφάνιση της 

προσβολής. 

 

1 

 

 

 

ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ 

(Υπαίθρου και 

θερμοκηπίου) 

Αφίδες  

(Aphis fabae, 

Aphis gossypii, 

Aphis heredae, 

Myzys persicae, 

Macrosiphum 

rosae, 

Macrosiphonell

a sanborni), 

50-60 100 50-60 Με την 

εμφάνιση της 

προσβολής 

2/14 

Παρατηρήσεις: 

1) Το εύρος των δόσεων στις παραπάνω καλλιέργειες εξαρτάται από το στάδιο ανάπτυξης των φυτών  

2) Η αύξηση της συγκέντρωσης πρέπει να αποφεύγεται στις τομάτες 

3) Προκαλεί φυτοτοξικότητα στη Λιανολιά Κερκύρας 

4) Αυξημένες δόσεις σε ψεκασμούς καλύψεως προκαλούν φυτοτοξικότητα στην κονσερβολιά 

5) Δολωματικοί ψεκασμοί μικρού όγκου (LV) από το έδαφος. Αρχίζουν συνήθως τέλη Ιουνίου-αρχές Ιουλίου 

και επαναλαμβάνονται βάσει των ενδείξεων των δακοπαγίδων, των καταρρίψεων ακμαίων και των 

αποτελεσμάτων των δειγματοληψιών ελαιοκάρπου. Ποσότητα δολώματος 2 λίτρα/στρέμμα.  

6) Μην εφαρμόζετε το προϊόν κατά την ανθοφορία των καλλιεργειών 

7) Μην εφαρμόζετε το προϊόν όταν οι πληθυσμοί των αφίδων μπορούν να παράγουν μελίτωμα 

8) Μην εφαρμόζετε το προϊόν πριν από άρδευση 
9) Μην εφαρμόζετε το προϊόν, όταν αναμένονται τις επόμενες ημέρες βροχοπτώσεις 

10) H εφαρμογή πρέπει να πραγματοποιείται μετά το πέρας της πτήσης των μελισσών, αργά το απόγευμα. 

Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμένουν στις κυψέλες τους για μια μέρα εξασφαλίζοντας 

τροφή και νερό εντός της κυψέλης ή να απομακρυνθούν οι κυψέλες 
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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 

 

 Ελιά 28 ημέρες  

 Εσπεριδοειδή 

(Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, 

Γκρεϊπ-φρουτ) 

120 ημέρες  

 Κρεμμύδι, Σκόρδο, Ασκαλώνα 

(εσαλότ),  

14 ημέρες  

 Τομάτα, Μελιτζάνα 21 ημέρες  

 Καρότο, Παστινάκη, ρίζες 

Μαϊντανού 

35 ημέρες  

 Ζαχαρότευτλα, Παντζάρια, Γογγύλια 28 ημέρες  

 Σιτηρά Τέλος άνθησης  

 Καλλωπιστικά Δεν έχει 

εφαρμογή 

 

 
 

 Β. 1. Ε̟ιτρέ̟εται η διάθεση του σκευάσµατος µε ετικέτα σύµφωνη µε τη µέχρι σήµερα 
ισχύουσα έγκριση, µέχρι δύο (2) µήνες α̟ό την υ̟ογραφή της ̟αρούσας 
Α̟όφασης. 

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 ισχύουν οι άδειες διάθεσης στην αγορά των σκευασµάτων της 
̟αραγράφου Α.I ό̟ως έχουν τρο̟ο̟οιηθεί και ισχύουν. 

 
 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

 
 
 
 

Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
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