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ΘΕΜΑ:  «Τροποποίηση της µε αριθ. 14.506 έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος RUFAST 
NOVA EW (δραστικές ουσίες: acrinathrin + abamectin), ως προς το φάσµα δράσης, την 
τελευταία επέµβαση πριν τη συγκοµιδή και τις δηλώσεις προφύλαξης »  

 
 

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, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τη µε αριθ. 9379/119137/2.11.15 Υπ. Απόφαση (Β΄ 2367) µε θέµα την “Μεταβίβαση του δικαιώµατος 
υπογραφής «µε εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραµµατέα, σε Προϊσταµένους Γενικής 
∆ιεύθυνσης, Προϊσταµένους ∆ιεύθυνσης και Προϊσταµένους Τµήµατος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων”.  

4. Τη µε αριθ. πρωτ. 11936/130427/22.11.16 σχετική αίτηση του κ. Γ. Γαλένου ως υπεύθυνου επικοινωνίας της 
εταιρείας CHEMINOVA A/S ∆ανίας.  

5. Το µε αριθ. πρωτ. ΕΜΠ 1721 π.ε./24.1.17 έγγραφο του ΜΦΙ. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ       
 

A. Τροποποιούµε την µε αριθ. 14.506 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος RUFAST NOVA EW 
(δραστικές ουσίες: acrinathrin + abamectin), η οποία χορηγήθηκε µε την αριθ. 1475/18039/25.2.16 (Α∆Α: 
70ΠΥ465ΦΘΗ-5ΕΜ) Απόφασή µας και τροποποιήθηκε µε την αριθ. 2531/29555/11.4.16 (Α.∆.Α.: 
ΨΗΩΒ4653ΠΓ-20Λ) Απόφασή µας, ως προς το φάσµα δράσης, την τελευταία επέµβαση πριν τη συγκοµιδή 
και τις δηλώσεις προφύλαξης. Οι παράγραφοι 5, 12 και 13.2 της µε αριθ. 1475/18039/25.2.16 (Α∆Α: 
70ΠΥ465ΦΘΗ-5ΕΜ) Απόφασής µας, διαµορφώνεται ως ακολούθως:   
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5 5.1 Φάσµα δράσης: 

Πεδίο Εφαρµογής Στόχος 

∆όσεις σκευάσµατος 

Τρόπος και χρόνος 
εφαρµογής 

Μέγιστος αριθµός 
εφαρµογών ανά 

καλλιεργητική περίοδο/ 
Μεσοδιαστήµατα 

επεµβάσεων 

Κ.εκ/ 100 
λίτρα ψεκ. 
υγρού 

Όγκος ψεκ. 
υγρού 
λίτρα / 
στρέµµα  

κ.εκ/ 
στρέµµα 

ΡΟ∆ΑΚΙΝΙΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ, 
∆ΑΜΑΣΚΗΝΙΑ 

Θρίπες (Taeniothrips 
meridionalis) 
 

100 100 100 Εφαρµογές πριν την 
άνθηση ή  την πτώση των 
πετάλων.  

1 

ΜΗΛΙΑ, ΑΧΛΑ∆ΙΑ Ψύλλα αχλαδιάς 
(Cacopsylla pyri) 
 
 
Ψύλλα µηλιάς 
(Cacopsilla costalis, C. 
melanoneura) 

65-100 100-150 97,5-100 Εφαρµογές από την 
πτώση των πετάλων ή µε 
την εµφάνιση των 
εντόµων. 
Εφαρµογές µετά την 
πτώση των πετάλων. 

1 

ΑΜΠΕΛΙ 
(επιτραπέζια και οινοποιήσιµα 
σταφύλια)  

Θρίπας  
(Frankliniella 
occidentalis), 
 
Ευδεµιδα  
(Lobesia botrana, 
Eupoecilia ambiguella), 
 
Ακάρεα  
(Panonychus ulmi,  
Tetranychus urticae, 
 Eotetanychus carpini,  
Calepitrymerus vitis), 
 
Τζιτζικάκι  
(Empoasca vitis,  
Scaphoideus titanus) 

100 100 100 µε την εµφάνιση των 
πρώτων νυµφών 
 
 
Με την εµφάνιση της 
προσβολής 
 
 
 
Με την εµφάνιση των 
πρώτων κινητών µορφών 
 
 
 
 
Με την εµφάνιση της 
προσβολής 

1 

ΠΕΠΟΝΙ, ΑΓΓΟΥΡΙ (υπαίθρου) Ακάρεα (Tetranychus 
spp. Aculops 
lycopersici), 
Θρίπες (Frankliniella 
occidentalis) 
Λιριόµυζα (Liriomyza 
spp.),   

75-100 
 
 

100 
 

100 

75-100 60-100 
 
 

75-100 
 

75-100 

Με την εµφάνιση των 
πρώτων κινητών µορφών. 
Με την εµφάνιση των 
πρώτων νυµφών. 
Με την εµφάνιση 
εναπόθεσης των πρώτων 
αυγών. 

1 

ΦΡΑΟΥΛΑ 
(υπαίθρου) 

Ακάρεα (Tetranychus 
spp.) 
 
Θρίπες (Frankliniella 
occidentalis) 

75-100 
 
 

100 

75-100 60-100 
 
 

100 

Με την εµφάνιση των 
πρώτων κινητών µορφών. 
Με την εµφάνιση των 
πρώτων νυµφών. 

1 
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ΜΑΡΟΥΛΙ υπαίθρου και άλλα 
σαλατικά υπαίθρου, 
συµπεριλαµβανοµένων των 
κραµβών. 
Ειδικότερα: 
-Λυκοτρίβολο 
 (Ιταλική ποικιλία 
 V. eriocarpa) 
-Μαρούλια  (Μαρούλι 
στρογγυλό  (σαλάτα),  
Σαλάτα  lollo rosso (L. sativa 
crispa  ssp.),  
Σαλάτα  iceberg,  
Μαρούλι κοινό  (L. sativa 
longifolia)) 
- Σκαρόλα (πικρίδα)  
(αγριοκιχώριο,  
Κοκκινόφυλλο κιχώριο,  
Ιταλικό  radicchio, αντίδι 
κατσαρό,  
κιχώριο  "sugar loaf",  
(C. endivia  var.  crispum/C. 
intybus  var.  foliosum), 
ταραξάκο/άγρια ραδίκια) 
- Φύλλα και βλαστοί 
του είδους  Brassica 
 spp, συµπεριλαµβανοµένων 
και των πράσινων 
φύλλων των ρεβών 
 (Ιαπωνικό σινάπι 
 Mizuna (B. juncea japonica), 
φύλλα 
µπιζελιών και 
ραπανιών και άλλες 
καλλιέργειες  babyleaf  
του γένους Brassica 
(συγκοµιδή µέχρι το 
στάδιο του  8ου 
πραγµατικού ύλλου),  
φύλλα γογγυλοκράµβης ) 

Ακάρεα (Tetranychus 
spp) 
 
 
Λιριόµυζα (Liriomyza 
spp.),   
 
 
 Θρίπες (Frankliniella 
occidentalis) 

75-100 
 
 
 
100 
 
 
 
100 

75-100 
 
 
 
100 
 
 
 
100 

60-100 
 
 
 
100 
 
 
 
100 

Με την εµφάνιση των 
πρώτων κινητών µορφών. 
 
Με την εµφάνιση 
εναπόθεσης των πρώτων 
αυγών. 
 
Με την εµφάνιση των 
πρώτων νυµφών. 

1 

ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ και 
ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ ΦΥΤΑ ΣΤΟ 
Ε∆ΑΦΟΣ Ή ΣΕ ΓΛΑΣΤΡΕΣ, 
ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΟΥΣ 
ΘΑΜΝΟΥΣ κ ∆ΕΝΤΡΑ ΣΕ 
ΦΥΤΩΡΙΑ 

Ακάρεα (Tetranychus 
spp.), 
 
 
Λιριόµυζα (Liriomyza 
spp.),   
 
 
 Θρίπες (Frankliniella 
occidentalis) 

50-75 
 
 
 
50-75 
 
 
 
100 

100-200 
 
 
 
100-200 
 
 
 
100 

75-100 
 
 
 
75-100 
 
 
 
100 

Με την εµφάνιση των 
πρώτων κινητών µορφών 
 
µε την εµφάνιση 
εναπόθεσης των πρώτων 
αυγών 
 
µε την εµφάνιση των 
πρώτων νυµφών 

1 

 

13.2 Τελευταία επέµβαση πριν τη 
συγκοµιδή: 

Φυτικά προϊόντα Τ.Α.Ε. (ηµέρες)  

Μηλιά 28   

Αχλαδιά 14   

Ροδακινιά, Νεκταρινιά, ∆αµασκηνιά Καθορίζεται από το 
χρόνο εφαρµογής 

 

Αµπέλι (επιτραπέζια και οινοποιήσιµα σταφύλια) 21  

Πεπόνι (Y), Αγγούρι (Y)  3   

Φράουλα (Υ) 7   

Μαρούλι υπαίθρου και άλλα σαλατικά υπαίθρου (για 
τα είδη που αναγράφονται στην παρ. 5 ανωτέρω) 

14   

Καλλωπιστικά µη εφαρµόσιµο   
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11  ∆ηλώσεις 
προφύλαξης: 

P405+102 Φυλάσσεται κλειδωµένο, µακριά από παιδιά 
P270   Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν. 
P401  Αποθηκεύεται µακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές 
P261 Aποφεύγετε να αναπνέετε ατµούς 
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια και µέσα ατοµικής προστασίας για τα 
µάτια/πρόσωπο 
SP1 Μη ρυπαίνεται τα νερά µε το σκεύασµα ή τη συσκευασία του. (Μην πλένετε τον 
εξοπλισµό εφαρµογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση  
µέσω των συστηµάτων αποχέτευσης από τις  λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόµους). 
SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισµούς να αφήσετε µιαν αψέκαστη ζώνη 
προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα: 
-Για Μηλιές, Αχλαδιές, Ροδακινιές, Νεκταρινιές και ∆αµασκηνιές: 
35 µέτρων σε συνδυασµό µε ακροφυσία µείωσης της αεροµεταφοράς κατά 75 % ή   
20 µέτρων σε συνδυασµό µε ακροφυσία µείωσης της αεροµεταφοράς κατά 90 % ή   
14 µέτρων σε συνδυασµό µε ακροφυσία µείωσης της αεροµεταφοράς κατά 95 %  
-Για  τη φράουλα, αγγούρι, πεπόνι, µαρούλι και άλλα φυλλώδη λαχανικά: 
16 µέτρων σε συνδυασµό µε ακροφυσία µείωσης της αεροµεταφοράς κατά 50 % ή 
8 µέτρων σε συνδυασµό µε ακροφυσία µείωσης της αεροµεταφοράς κατά 75 % ή 
3 µέτρων σε συνδυασµό µε ακροφυσία µείωσης της αεροµεταφοράς κατά 90 % 
- Για τα καλλωπιστικά: 
35 µέτρων σε συνδυασµό µε ακροφυσία µείωσης της αεροµεταφοράς κατά 50 % ή 
25 µέτρων σε συνδυασµό µε ακροφυσία µείωσης της αεροµεταφοράς κατά 75 % ή 
12 µέτρων σε συνδυασµό µε ακροφυσία µείωσης της αεροµεταφοράς κατά 90 % ή 
8 µέτρων σε συνδυασµό µε ακροφυσία µείωσης της αεροµεταφοράς κατά 95 % 
-Για το αµπέλι: 
10 µέτρων ή 
5 µέτρων σε συνδυασµό µε ακροφυσία µείωσης της αεροµεταφοράς κατά 50 % ή 
0 µέτρων σε συνδυασµό µε ακροφυσία µείωσης της αεροµεταφοράς κατά 75 %  
SPe3 Για να προστατέψετε  τα µη στοχευόµενα αρθρόποδα να αφήσετε µιαν αψέκαστη 
ζώνη προστασίας από  τη µη γεωργική γη  5  µέτρων ή  0 µέτρα σε συνδυασµό µε 
ακροφυσία µείωσης της αεροµεταφοράς κατά 50% για Μηλιές, Αχλαδιές, Ροδακινιές, 
Νεκταρινιές και ∆αµασκηνιές.   
Spe8 Τοξικό για τις µέλισσες.  Για να προστατέψετε τις µέλισσες και άλλα έντοµα 
επικονίασης µην χρησιµοποιείτε το προϊόν σε  καλλιέργειες κατά την ανθοφορία.  Μην 
χρησιµοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι µέλισσες συλλέγουν.  
Μην χρησιµοποιείτε το προϊόν όταν τα ζιζάνια είναι ανθισµένα.  

 
B. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η µε αριθ. 1475/18039/25.2.16 (Α∆Α: 70ΠΥ465ΦΘΗ-5ΕΜ) 

Απόφασή µας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
 

Η Προϊσταµένη της Γενικής ∆ιεύθυνσης  
Βιώσιµης Φυτικής Παραγωγής 

 
 
 

ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ  
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