
 

  

 

                                                            

Αθήνα, 08 - 06 - 2010 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

 

Αριθ. πρωτ.: 185918   

Ταχ. ∆/νση:     Λ. Συγγρού 150 

Τ.Κ.:                176 71 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ 

Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος 

Τηλέφωνο:      210 928 72 11 

FAX:                210 92 12 090 

E-mail:             syg046@minagric.gr  

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: “Χορήγηση κατ’ εξαίρεση έγκρισης  

διάθεσης στην αγορά του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

RAK 5+6, για την αντιµετώπιση των 

προνυµφών ανάρσιας και 

καρπόκαψας σε βιολογικές 

καλλιέργειες ροδακινιάς, µε βάση το 

άρθρο 8 (παρ. 4) του Π.∆. 115/97” 

ΠΡΟΣ: 1. Α.Σ. ΠΑΛΑΙΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 

2. Α.Σ. ΑΡΝΙΣΣΑΣ 

3. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Α.Σ.Ο. Ν. ΑΛΙΑΚΜΩΝ- 

    ΜΕΣΗ – ΜΕΛΙΚΗ “ΑΛ.Μ.Μ.Ε” 

4. BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. 

 

ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο Κας Υπουργού 

              2. Γραφείο Κου Υφυπουργού 

              3. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 

         4. Γραφείο Προϊσταµένου Γενικής  

             ∆ιεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής 

             κ. ∆. Μπαµπίλη 

              5. Μ.Φ.Ι. 

6. Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 

 Υπηρεσίες Γεωργίας - Έδρες τους 

7. Π.Κ.Π.Π. & Π.Ε. - Έδρες τους 

         8. Τµήµατα Α΄, Β΄, Γ, Ε΄ της ∆/νσής µας  

         9. Ε.ΣΥ.Φ.  

 

 

 

 

AΠΟΦΑΣΗ  

Ο  

ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΚΑΙ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
 

 

      Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 (παρ. 4) 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 ”. 

2. Την από 22-2-2010 αίτηση των Αγροτικών Συνεταιρισµών Α.Σ. ΠΑΛΑΙΟΥ 

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ, Α.Σ. ΑΡΝΙΣΣΑΣ και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ Α.Σ.Ο. Ν. ΑΛΙΑΚΜΩΝ – 

ΜΕΣΗ – ΜΕΛΙΚΗ “ΑΛ.Μ.Μ.Ε”. 

3. Τη γνωµοδότηση του Ανωτάτου Συµβουλίου Γεωργικών Φαρµάκων (Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ.) για το 21
ο
 

θέµα της 1
ης

/27-4-2010 συνεδρίασής του. 

4. Τις διατάξεις του Π.∆. 187/7.10.2009 (ΦΕΚ 214/Α΄/7-10-09) «∆ιορισµός Υπουργών και 

Υφυπουργών». 

5. Τη µε αριθµό 316049/24.11.2009 (ΦΕΚ 2401/B΄/1.12.2009) απόφαση του Πρωθυπουργού και 

της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για «ανάθεση αρµοδιοτήτων στον 

Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μιχαήλ Καρχιµάκη». 
 

 

 



 

  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 

  Ι. Χορηγούµε έγκριση κατ’ εξαίρεση διάθεσης στην αγορά µε βάση το άρθρο 8 (παρ. 4) του Π.∆. 

115/97 στο φυτοπροστατευτικό προϊόν RAK 5+6, για την αντιµετώπιση των προνυµφών ανάρσιας 

και καρπόκαψας σε βιολογικές καλλιέργειες ροδακινιάς, για χρήση από τα µέλη των Αγροτικών 

Συνεταιρισµών Α.Σ. ΠΑΛΑΙΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ, Α.Σ. ΑΡΝΙΣΣΑΣ και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 

Α.Σ.Ο. Ν. ΑΛΙΑΚΜΩΝ – ΜΕΣΗ – ΜΕΛΙΚΗ “ΑΛ.Μ.Μ.Ε”, µε τα ακόλουθα στοιχεία: 
 

 

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

 

1.1 Αριθµός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ) 

1.1.α Ηµεροµηνία χορήγησης 

1.1.β Ηµεροµηνία λήξης 

9060 

08.06.2010 

08.10.2010 

 

 

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

 

1.2.α Εµπορικό όνοµα RAK 5+6 

 

1.2.β Μορφή:  Aµπούλα απελευθέρωσης ατµών (VP – 

Vapour Releasing Product) 

 

 

1.3 ∆ραστική ουσία (ες) 

α) Κοινή ονοµασία της/των δραστική/ςών 

ουσίας/ών  

    κατά ISO 

Z/E 8-Dodecenyl acetate, 

E5-Decenol 

E5-Decenyl acetate   

 

 

 

β) Παρασκευαστής των δ.ο.: Shin-Etsu Chemical Co. Ltd, Ιαπωνία  

 

γ) Εργοστάσια παρασκευής των δ.ο.: Παρασκευάζονται στις εγκαταστάσεις της 

επιχείρησης: 

Shin-Etsu Chemical Co, Ltd, Ιαπωνία 

(η ∆/νση του εργοστασίου είναι  εµπιστευτική 

πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτηµα Ι 

της παρούσας)  

 

 

δ) Τεχνικές προδιαγραφές των  

δραστικών ουσίών: 

τεχνικές προδιαγραφές των δραστικών ουσιών 

Z/E 8-Dodecenyl acetate, E5-Decenol και E5-

Decenyl acetate, όπως εγκρίθηκαν από την ΕΕ 

για την καταχώρηση των δ.ο. στο Παράρτηµα Ι 

της οδηγίας 91/414 (Dir 127/2008)  

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασµα  

   



 

  

α) Κάτοχος της έγκρισης: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. 

Μεσογείων 449, 153 43 Αγία Παρασκευή 

ΑΜE: 

Τηλ.: 210-6860100 

Fax: 210-6860200 

E-mail: maria.tsinou@basf.com  

 

   

β) Υπεύθυνος για την τελική 

συσκευασία και σήµανση (εφόσον 

είναι διαφορετικός από τον κάτοχο 

της έγκρισης) 

----------  

   

γ) Παρασκευαστής σκευάσµατος: BASF SE 

Crop Protection Division 

P.O. Box 120, 67114 Limburgerhof, 

Γερµανία 

 

 

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του 

σκευάσµατος 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 

επιχείρησης:  

HOLOPACK Verpackungstechnik GmbH, 

Γερµανία 

(η ∆/νση του εργοστασίου είναι  εµπιστευτική 

πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτηµα Ι 

της παρούσας) 

 

   

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του 

σκευάσµατος 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 

επιχείρησης:   

HOLOPACK Verpackungstechnik GmbH, 

Γερµανία 

(η ∆/νση του εργοστασίου είναι  εµπιστευτική 

πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτηµα Ι 

της παρούσας) 

 

 

στ) Εγγυηµένη σύνθεση του 

σκευάσµατος: 

∆ραστικές ουσίες:  

Θάλαµος Α 

Z/E 8-Dodecenyl acetate: 430 mg ανά 

αµπούλα, 

E5-Decenol: 210 mg ανά αµπούλα, 

Θάλαµος Β 

E5-Decenyl acetate: 25 mg ανά αµπούλα   

Βοηθητικές ουσίες 89.93% β/β 

 

 

2 Συσκευασία(ες) 

2.2 Συσκευασία(ες): 

 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 Αµπούλες (εξατµιστήρες) δύο 

θαλάµων  

100 ή 252 εξατµιστήρες Πλαστικό  

 

3  Οδηγίες χρήσης: Προορίζεται µόνο για επαγγελµατίες χρήστες. 



 

  

  Τρόπος εφαρµογής:  

Ανάρτηση των εξατµιστήρων στα κλαδιά και σε ύψος 1,7-2,5 

µέτρων (δεντρα ύψους έως 2,5 µέτρα). Για δέντρα ύψους άνω των 

2,5 µέτρων τοποθετήστε τους σε εναλλασσόµενο ύψος (π.χ. ένας 

διαχυτήρας σε ύψος 2-2,5 µέτρα και ο επόµενος σε ύψος 2,5-3 

µέτρα).  
 

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: µη εφαρµόσιµο 
 

Καθαρισµός ψεκαστήρα: µη εφαρµόσιµο 
 

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος και της συσκευασίας: Οι χρησιµοποιηµένοι 

εξατµιστήρες πρέπει να απορρίπτονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

διατάξεις. Το πλήρως άδειο δοχείο δεν πρέπει να διατίθεται στο 

περιβάλλον και δεν µπορεί να επαναχρησιµοποιηθεί. 
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Κατηγορία και 

τρόπος δράσης: 

Φεροµόνη για την αντιµετώπιση προνυµφών των εντόµων Ανάρσια 

(Anarsia lineatella) και καρπόκαψα (Grapholita molesta) σε 

βιολογικές καλλιέργειες ροδακινιάς, µε τη µέθοδο της γενετήσιας 

σύγχυσης.  

 

5 Φάσµα δράσης 

Πεδίο 

Εφαρµογής 
Στόχος 

Σκεύασµα/ 

100 λίτρα 

ψεκ. Υγρού 

Ψεκ. υγρό 

λίτρα/ 

στρέµµα 

Σκεύασµα/ 

στρέµµα 

(µέγιστο) 

Τρόπος και χρόνος 

εφαρµογής 

Μέγιστος 

αριθµός 

εφαρµογώ

ν ανά 

καλλιερ/κή 

περίοδο 

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ 

(Βιολογικές 

καλλιέργειες 

ροδακινιάς) 

Ανάρσια 

(Anarsia 

lineatella) 

Καρπόκαψα 

(Grapholith

a molesta)  

---- ---- 

∆έντρα ύψους 

µέχρι 2,5-3 

µέτρα: 50 

εξατµιστήρες/ 

στρέµµα 

 

 

∆έντρα ύψους 

άνω των 2,5-3 

µέτρων: 

 70-90 

εξατµιστήρες/ 

στρέµµα 

ανάλογα µε 

την φυλλική 

επιφάνεια των 

δέντρων 

Για τον καθορισµό του χρόνου 

εφαρµογής, χρησιµοποιείστε 

παγίδες παρακολούθησης 

πληθυσµού (monitoring). 

Πραγµατοποιήστε την 

εφαρµογή αµέσως πριν την 

έναρξη της πτήσης της α’ 

γενιάς των εντόµων (βάσει των 

παγίδων παρακολούθησης). 

Κρεµάστε τους εξατµιστήρες 

στα κλαδιά και σε ύψος 1,7-2,5 

µέτρων (δεντρα ύψους έως 2,5 

µέτρα). Για δέντρα ύψους άνω 

των 2,5-3 µέτρων τοποθετήστε 

τους σε εναλλασσόµενο ύψος 

(π.χ. ένας διαχυτήρας σε ύψος 

2-2,5 µέτρα και ο επόµενος σε 

ύψος 2,5-3 µέτρα). 
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Παρατηρήσεις:  

1. Κατανοµή των εξατµιστήρων: Οι εξατµιστήρες πρέπει να κατανέµονται οµοιόµορφα στην 

επιφάνεια και σε εγγύτητα προς τις κορυφές ενός τετραγώνου µε πλευρά µήκους περίπου 3,5 

µέτρων όταν χρησιµοποιούνται 50 εξατµιστήρες ανά στρέµµα, και µήκους 4,5 µέτρων όταν 

χρησιµοποιούνται 90 εξατµιστήρες ανά στρέµµα. 

2. Στην περίµετρο του αγροτεµαχίου πρέπει να γίνεται συµπληρωµατική ανάρτηση εξατµιστήρων 

εφαρµόζοντας τα ακόλουθα: 

α. Για επιφάνειες που δεν είναι αποµονωµένες χρειάζεται να γίνει µια κατανοµή των εξατµιστήρων 

και στην επιφάνεια των γειτονικών δενδρωδών και θαµνωδών καλλιεργειών ακόµη και αν συνήθως 

χρησιµοποιούνται εντοµοκτόνα. Οι περιοχές αυτές θα πρέπει να έχουν εξατµιστήρες σε βάθος 30-



 

  

40 µέτρων από τα όρια του αγροτεµάχιου στο οποίο εφαρµόζεται η καταµολέµηση µε τη µέθοδο 

της γενετήσιας σύγχυσης. 

β. Για επιφάνειες που είναι αποµονωµένες  (σε απόσταση 80-100 µέτρων από άλλα δενδρώδη ή 

θαµνώδη φυτά) είναι απαραίτητο να εγκαθίσταται στις πλευρές και στις κεφαλές του αγροτεµαχίου 

ένας µεγαλύτερος αριθµός εξατµιστήρων (1 διαχυτήρας κάθε 2 γραµµικά µέτρα), τοποθετώντας 

τους στο εφωτερικό µέρος του φυλλώµατος. 

Αυτό το είδος της εντατικοποίησης πρέπει να γίνεται και σε εκείνες τις σειρές ή οµάδες φυτών του 

αγροτεµαχίου στο οποίο γίνεται η καταπολέµηση των εντόµων µε τη µέθοδο της γενετήσιας 

σύγχυσης:  

- που συνορεύουν µε νεαρές φυτεύσεις (χαµηλά φυτά) 

- που οριοθετούν δρόµους πρόσβασης στον αγρό. 

- που οριοθετούν χώρους χωρίς φυτά και εν γένει τέτοιους που να ευνοούν την διείσδυση ρευµάτων 

αέρα τα οποία µπορεί να προκαλέσουν µείωση της συγκέντρωσης της φεροµόνης.  

Είναι σκόπιµο να αποφεύγεται η χρήση σε φυτεύσεις που εµφανίζουν µεγάλα κενά. Όταν αυτό δεν 

είναι εφικτό, να γίνεται µια πύκνωση των εξατµιστήρων που οριοθετούν τα κενά αυτά. Οι 

εξατµιστήρες πρέπει να τοποθετούνται και σε αποµονωµένα φυτά ή οµάδες φυτών που βρίσκονται 

κοντά στο αγροτεµάχιο, επειδή αποτελούν ζώνες ζευγαρώµατος και εποµένως εστίες µόλυνσης της 

καλλιέργειας στην οποία γίνεται η καταπολέµηση. 

3. Παγίδες: µέσα στην περιοχή που δρούν οι φεροµόνες RAK 5+6 πρέπει να τοποθετούνται σε 

διαφορετικά σηµεία φεροµονικές παγίδες ανίχνευσης πλυθησµού κατά τρόπο ώστε να ελέγχεται η 

οµοιοµορφία στην διάχυση της φεροµόνης, σε διάφορες ζώνες του αγροτεµαχίου στο οποίο γίνεται 

η καταπολέµηση. Εάν διαπιστωθούν συχνές συλλήψεις στις παγίδες αυτές, αυτό σηµαίνει ότι η 

συγκέντρωση φεροµόνης µέσα στην καλλιέργεια δεν είναι σωστή. Άλλες παγίδες πρέπει να 

τοποθετούνται έξω από την επιφάνεια στην οποία γίνεται η καταπολέµηση µε την µέθοδο των 

φεροµονών για να εντοπίζεται η περίοδος των πτήσεων (έτσι θα µπορεί να προσδιοριστεί ο 

κατάλληλος χρόνος για την εκτέλεση των ελέγχων και των τυχόν επεµβάσεων µε εντοµοκτόνα). Οι 

παγίδες πρέπει να τοποθετούνται στο αγροτεµάχιο πριν την πτήση της πρώτης γενεάς για την 

καρπόκαψα και την ανάρσια. 

4. Έλεγχος της προσβολής. 

α. Έλεγχος των παγίδων: ο έλεγχος των συλλήψεων πρέπει να γίνεται εβδοµαδιαίως. Όταν δεν 

υπάρχει καµία σύλληψη στις παγίδες µέσα στην επιφάνεια όπου γίνεται η καταπολέµηση µε 

φεροµόνες, αυτό δεν είναι αρκετό για να αξιολογηθεί θετικά η αποτελεσµατικότητα της φεροµόνης. 

Για να υπάρχει βεβαιότητα µιας καλής άµυνας της καλλιέργειας έναντι της καρπόκαψας και της 

ανάρσιας είναι απαραίτητο να γίνονται και οπτικοί έλεγχοι. 

β. Οπτικός έλεγχος των προσβολών: οι έλεγχοι αυτοί πρέπει να γίνονται αµέσως µετά την γέννηση 

των πρώτων προνυµφών, επαναλαµβάνοντας την εξέταση ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. Για να 

εκτελούνται οι έλεγχοι τις κατάλληλες χρονικές στιγµές, µπορεί να γίνεται χρήση των συλλήψεων 

που επιτυγχάνονται στις παγίδες που βρίσκονται εκτός του αγροτεµαχίου µε τους εξατµιστήρες.  

5. Πως διαπιστώνεται η προσβολή: Πρέπει να ελέγχεται ολόκληρη η επιφάνεια µε τη διενέργεια 

τεσσάρων δειγµατοληψιών ανά εκτάριο. Για κάθε δειγµατοληψία πρέπει να ελέγχονται 150-250 

καρποί και/ή βλαστοί. Όταν υπάρχουν περισσότερες της µίας ποικιλίες, πρέπει να γίνονται µία ή 

και περισσότερες δειγµατοληψίες ανά ποικιλία. Εάν η προσβολή υπερβαίνει το 6-9% στους 

βλαστούς, ή το 1,5-2% στους καρπούς, είναι απαραίτητο να γίνει εφαρµογή εγκεκριµένου 

εντοµοκτόνου.  
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Ειδικές συνθήκες 

γεωργικές, 

φυτοϋγείας ή 

περιβαντολλογικές 

υπό τις οποίες το 

Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη καλού αποτελέσµατος µε τη χρήση 

της RAK 5+6 είναι να υπάρχουν στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου 

αγροτεµάχια µε χαµηλή πυκνότητα πληθυσµών καρπόκαψας και 

ανάρσιας. Στις επιφάνειες  στις οποίες η αρχική πυκνότητα των 

πληθυσµών δεν είναι γνωστή, ή όπου την προηγούµενη χρονιά δεν 



 

  

 

 

 

 

σκεύασµα µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί 

ή να αποκλειστεί 

επιτεύχθηκε ικανοποιητικός έλεγχος της καρπόκαψας και της ανάρσιας, 

είναι απαραίτητο να γίνει και εφαρµογή εγκεκριµένου εντοµοκτόνου για 

την καταπολέµηση της πρώτης γενεάς. 

∆εν συνιστάται η εφαρµογή του προϊόντος σε αγροτεµάχια µε εξαιρετικά 

ακανόνιστη και πριονωτή περίµετρο. Το ελάχιστο εµβαδόν για την 

εφαρµογή του προϊόντος πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 στρέµµατα. 

 

 

7. Χρονικό διάστηµα ασφαλείας  

 µεταξύ εφαρµογής και:  

 - σποράς ή φύτευσης της προσ-  

 τατευόµενης καλλιέργειας -  

 - σποράς ή φύτευσης των  

 καλλιεργειών που ακολουθούν -  

 - της πρόσβασης του ανθρώπου   

 ή των ζώων στην καλλιέργεια   

 στην οποία έχει εφαρµοστεί το   

 σκεύασµα -  
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Στοιχεία 

φυτοτοξικότητας, 

ευαισθησίας 

ποικιλιών και κάθε 

άλλης 

παρενέργειας στα 

φυτά ή τα προϊόντα 

τους. 

∆εν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώµενες καλλιέργειες και δόσεις 

εφαρµογής (δεν έρχεται σε άµεση επαφή µε την καλλιέργεια). 

 

9  Σήµανση 

σκευάσµατος: 

Xi -ερεθιστικό 

 

10  Φράσεις R R38: Ερεθίζει το δέρµα 

 

 

11  Φράσεις S S1/2: Φυλάξτε το κλειδωµένο µακριά από παιδιά 

S13: Φυλάξτε το µακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές 

S20/21: Όταν το χρησιµοποιείτε µην τρώτε, µην πίνετε, µην καπνίζετε 

S24:    Αποφεύγετε την επαφή µε το δέρµα 

S37: Φοράτε κατάλληλα γάντια  

Πλυθείτε σχολαστικά µε νερό και σαπούνι µετά την χρήση. 

Μη χειρίζεστε άλλους τύπους φεροµονών πριν και µετά την εφαρµογή, 

χωρίς να πλύνετε µε άφθονο νερό τα χέρια σας.  

Μη µολύνετε άλλες καλλιέργειες, νερό και τρόφιµα κατά την 

αποθήκευση και τη χρήση. 

Μην µολύνετε το νερό µε το προϊόν ή τον περιέκτη του. 

Μην καθαρίζετε το υλικό εφαρµογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. 

Αποφύγετε τη µόλυνση των υδάτων µέσω των συστηµάτων 

αποστράγγισης.  

“Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 

περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.” 
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Πρώτες βοήθειες - 

Αντίδοτο 

S45: Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε 

αµέσως ιατρική συµβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό) 

Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε αµέσως µε άφθονο νερό και 

σαπούνι. Αν ο ερεθισµός επιµένει, συµβουλευτείτε γιατρό. 

Σε περίπτωση δηλητηρίασης, καλέστε γιατρό για τις συνήθεις πρώτες 

βοήθειες. 

Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 210 77 93 777 

 

 

 

 

13 Προστασία των καταναλωτών  

   

13.1 Μέγιστα Όρια  

Υπολειµµάτων 

(MRLs) 

Φυτικά προϊόντα Προσωρινά 

σε mg/kg  
 

 Εξαιρείται καθορισµού MRLs 

 

 

 

 

13.2 Τελευταία επέµβαση 

πριν τη συγκοµιδή ή 

πριν τη διάθεση στην 

αγορά όταν πρόκειται 

για µετασυλλεκτικές 

χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα Ηµέρες 

 

 Ροδάκινα 

 
0  
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Συνθήκες 

αποθήκευσης, 

χρονική 

σταθερότητα του 

σκευάσµατος. 

 

∆ιατηρείται στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του, σε 

θερµοκρασίες κάτω των 5
ο
C. Σε αυτές τις συνθήκες παραµένει 

σταθερό για δύο χρόνια από την ηµεροµηνία παρασκευής του  

 

 

 

 

 ΙΙ. Η παρούσα έγκριση χορηγείται µετά από αίτησή τους, στους Αγροτικούς Συνεταιρισµούς Α.Σ. 

ΠΑΛΑΙΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ, Α.Σ. ΑΡΝΙΣΣΑΣ και στην ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Α.Σ.Ο. Ν. 

ΑΛΙΑΚΜΩΝ – ΜΕΣΗ – ΜΕΛΙΚΗ “ΑΛ.Μ.Μ.Ε”, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την ενηµέρωση 

των χρηστών µελών τους για την ανωτέρω χρήση. Επιπλέον υποχρεούνται να ενηµερώνουν την 

οικεία Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση πριν από κάθε εφαρµογή του σκευάσµατος. 

 

 

 

 



 

  

 

 

ΙΙΙ. Ο κάτοχος της έγκρισης και οι ιδιώτες που θα εφαρµόσουν το σκεύασµα σύµφωνα µε τα ανωτέρω, 

είναι υποχρεωµένοι να ενηµερώσουν την Αρµόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσµενείς επιπτώσεις 

στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον, που θα περιέλθουν σε γνώση τους, από την εν λόγω χρήση. 

Τυχόν απόκρυψη µιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκηµα και διώκεται ποινικά. 
 

 

 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

 
Μ. ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ  

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


