ΑΔΑ: ΨΞΒΣ4653ΠΓ-ΔΔΟ
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.09.14 16:10:48
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ταχ . Δ/νση:

Λ. Συγγρού 150,
176 71–ΑΘΗΝΑ
TELEFAX:
210 92 12 090
Πληροφορίες: Μ. Γάσπαρη
Τηλέφωνο:
210 928 7250
e-mail:
mgaspari@minagric.gr

Αθήνα
14/09/2018
Αριθ. πρωτ: 9061/118958

Προς:

Dow Agrosciences Ltd
(δια της ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ)
Λ. Μεσογείων 335 Χαλάνδρι 15231

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος
(εντομοκτόνο) RELDAN 225 EC (δ.ο. chlorpyrifos-methyl) ως προς το φάσμα δράσης
και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή λόγω αλλαγής των ανωτάτων ορίων
υπολειμμάτων (Mrls)»
AΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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Έχοντας υπόψη:
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.
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.
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 και για την τροποποίηση της
οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/686 της Επιτροπής της 4ης Μαΐου 2018 για την τροποποίηση των
παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες chlorpyrifos,
chlorpyrifos-methyl και triclopyr μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα
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 ".
Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 9061/118958/5-9-2018 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.
Το εισηγητικό σημείωμα της Υπηρεσίας.

ΑΔΑ: ΨΞΒΣ4653ΠΓ-ΔΔΟ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α.

5

Τροποποιούμε τα σημεία 5 και 13 της με αριθ. 1404/26-2-1980 άδειας διάθεσης στην αγορά
του φυτοπροστατευτικού προϊόντος RELDAN 225 EC (εντομοκτόνο), σύμφωνα με τα
παρακάτω:

5.1 Φάσμα δράσης
Στόχος

Πεδίο
Εφαρμογής

Εσπεριδοειδή
Λεμονιά,
Μανταρίνια,
Πορτοκαλιά

Μηλοειδή
Μηλιά,
Αχλαδιά,
Κυδωνιά

ΔΟΣΗ

κ.εκ. σκ./
στρέμμα

Pseudococcus citri,
Saissetia oleae,
Aspidiotus nerii,
Icerya pyrchas,
Aonidiella auranti,
Lepidosaphes beckii,
Aphis spiraecola,
Toxoptera auranti,
Prays citri,
Lyonetia sp

Cydia pomonella,
Diaspis pentagona,
Quadraspidiotus
perniciosus,
Eriosoma lanigerum,
Archips rosanus,
Adoxophyes orana,
Cacopsylla pyri,
Anarsia lineatella,
Aphis spp.,
Myzus persicae

Όγκος
ψεκ.
υγρού
(λίτρα/
στρέμμα)

Χρόνος εφαρμογής

Μέγιστος
αριθμός
εφαρμογών
ανά
καλλιεργητική
περίοδο/
Μεσοδιάστημα
(ημέρες)

Με την εμφάνιση των
πρώτων
κινητών
προνυμφών
(BBCH 20-89).
1000

200-400

Να μην εφαρμόζεται
κατά την άνθηση (BBCH
60-69)

2/110

Ψεκασµός καλύψεως µε
την
εµφάνιση
των
εντόµων.
(BBCH 10 –87)
400

1

100-200
Να μην εφαρμόζεται
κατά την άνθηση (BBCH
60-69).

Ψεκασµός καλύψεως µε
την
εµφάνιση
των
εντόµων.

Πυρηνόκαρπα
Ροδακινιά,
(Νεκταρινιά)

Anarsia lineatella,
Cydia molesta,
Diaspis pentagona,
Quadraspidiotus
perniciosus,
Archips rosana,
A. podanus,
Adoxophyes orana,
Aphis spp.,
Myzus persicae

(BBCH 10 –87)

445

150-250

Να μην εφαρμόζεται
κατά την άνθηση.
(BBCH 60-69)

2 /7
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Αμπέλια
(Επιτραπέζια)

Αμπέλια
(Οινοποιήσιμα)

Τομάτα,
Μελιτζάνα
(Υπαίθρου)

Πατάτα
(Υπαίθρου)

Βαμβάκι

13

Ψεκασµός καλύψεως µε
την
εµφάνιση
των
εντόµων.

Lobesia botrana,
Planococccus spp.,
Otiorrhynchus spp.
270

Lobesia botrana,
Planococccus spp.,
Otiorrhynchus spp.

Aphis spp.,
Myzus spp.,
Heliothis spp.,
Pieris brassicae,
Otiorrhynchus spp.,
Prodenia sp.

Δορυφόρος
(Leptinotarsa
decemlineata)

Heliothis armigera
Pectinophora
gossypiela
Spodoptera exigua,
Aphis gossypii,
Anthonomus grandis

50-150

(BBCH 19-89)

1

Να μην εφαρμόζεται
κατά την άνθηση (BBCH
60-69)
Ψεκασµός καλύψεως µε
την
εµφάνιση
των
εντόµων.
300

50-150

(BBCH 19-89)

2/14

Να μην εφαρμόζεται
κατά την άνθηση (BBCH
60-69).
Ψεκασµός καλύψεως µε
την
εµφάνιση
των
εντόµων.
300

50-100

(BBCH 11-89)

1

Να μην εφαρμόζεται
κατά την άνθηση (BBCH
60-69)
Ψεκασµός καλύψεως µε
την
εµφάνιση
των
εντόµων.
230

240

50-100

50-80

1

(BBCH 31-60)

Ψεκασµός καλύψεως µε
την
εµφάνιση
των
εντόµων.
(BBCH 30-89)

1

Προστασία των καταναλωτών

13.1 Σύμφωνα με τον Κανονισμό (EK) 396/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
13.2 Τελευταία επέμβαση
πριν τη συγκομιδή ή πριν
τη διάθεση στην αγορά
όταν πρόκειται για
μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα

Ημέρες

Λεμονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά,
Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Ροδακινιά,
(Νεκταρινιά), Πατάτα, Αμπέλια
(οινοποιήσιμα, επιτραπέζια)
Βαμβάκι
Τομάτα (Υ), Μελιτζάνα (Υ)

21

5
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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. 1404 άδεια διάθεσης στην αγορά όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.

H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ

