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ΘΕΜΑ: “Χορήγηση κατ’ εξαίρεση έγκρισης 

διάθεσης στην αγορά 

εντοµοκτόνων σκευασµάτων µε 

βάση το άρθρο 8 (παρ. 4) του Π.∆. 

115/97, για την πρόληψη και τον 

περιορισµό της εξάπλωσης του 

εντόµου Rhynchophorus 

ferrugineus (Olivier) στα 

φοινικοειδή, σε εφαρµογή της 

Απόφασης 2007/365/ΕΚ ”  

ΠΡΟΣ: 1. Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 

 Υπηρεσίες Γεωργίας - Έδρες τους 

2. Π.Κ.Π.Π. & Π.Ε. - Έδρες τους 

3. Τµήµα Α΄ της ∆ιεύθυνσής µας 
 

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. 

 Τµήµα Εντοµολογίας και Γεωργικής 

 Ζωολογίας 

6. Ινστιτούτο Προστ. Φυτών Ηρακλείου 

 Μέσα  Κατσαµπά 

 711 10 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ  ΚΡΗΤΗΣ 

 (υπ’ όψη κ. Ν. Ροδιτάκη) 

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

         8. 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. Τη µε αριθ. 2007/365/ΕΚ απόφαση της Επιτροπής µε θέµα “προσωρινά έκτακτα µέτρα για την πρόληψη 

της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Κοινότητα του Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)”. 

3. Το µε αριθ. 128434/28.4.2009 έγγραφο του Τµήµατος Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου της ∆ιεύθυνσης 

Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, “τεχνικές λεπτοµέρειες για τη λήψη εκτάκτων µέτρων για την 

πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης του Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)”.  

4. Τη γνωµοδότηση του Ανωτάτου Συµβουλίου Γεωργικών Φαρµάκων (Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ.) για το 14ο θέµα της 

2ης/10.6.2010 συνεδρίασής του. 

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

Υφυπουργών». 

6. 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. Σε εφαρµογή της µε αριθ. 2007/365/ΕΚ Απόφασης της Επιτροπής, χορηγούµε κατ’ εξαίρεση 

έγκριση διάθεσης στην αγορά µε βάση το άρθρο 8 (παρ. 4) του Π.∆. 115/1997 στα ακόλουθα 

εντοµοκτόνα σκευάσµατα, για την πρόληψη και τον περιορισµό της εξάπλωσης του εντόµου 

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) στα φοινικοειδή: 
 

α) ACTARA 25 WG (δραστική ουσία thiamethoxam, αριθµός έγκρισης 14103).  

β) Σκευάσµατα µε δραστική ουσία imidacloprid, περιεκτικότητα 20% β/ο ή 20,6% β/ο και µορφή 

υγρό διάλυµα (SL). 

γ) Σκευάσµατα µε δραστική ουσία cypermethrin, περιεκτικότητα 10% β/ο και µορφή υγρό 

γαλακτωµατοποιήσιµο (ΕC). 

δ) VERTIMEC 1,8 EC (δραστική ουσία abamectin, αριθµός έγκρισης 1719). 
 

Τα στοιχεία της κατ’ εξαίρεση διάθεσης στην αγορά θα είναι τα εξής: 
 

1) ∆όσεις-τρόποι εφαρµογής: 
 

ACTARA 25 WG:  

-Ψεκασµοί κάλυψης: δόση εφαρµογής 40 γραµ. σκευάσµατος/100 lt ψεκ. υγρού (κατ’ ανώτατο 

όριο 400 γραµ./εκτάριο και εφαρµογή), δύο εφαρµογές max µε µεσοδιάστηµα 7-14 ηµέρες. 

-Ριζοπότισµα: δόση εφαρµογής 40 γραµ. σκευάσµατος/100 lt ψεκ. υγρού, 1 εφαρµογή. 

Έγχυση στον κορµό: 5-20 γραµ. ανά δένδρο, ανάλογα µε το µέγεθός του. ∆ύο εφαρµογές max µε 

µεσοδιάστηµα 7-14 ηµέρες. Στην περίπτωση της εφαρµογής µε έγχυση δεν παρασκευάζουµε 

ψεκαστικό υγρό αλλά το προϊόν εφαρµόζεται (εγχύεται) αδιάλυτο. 

IMIDACLOPRID 20 SL ή 20.6 SL:  

-Ψεκασµοί κάλυψης: 50-75 κ.εκ. σκευάσµατος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού 

-Ριζοπότισµα: δόση εφαρµογής 0,8-1 lt σκευάσµατος/στρ., µε δύο εφαρµογές max και 

µεσοδιάστηµα 30-40 ηµέρες. 

Έγχυση στον κορµό: 4-10 κ.εκ. ανά δένδρο, ανάλογα µε το µέγεθός του. ∆ύο εφαρµογές max µε 

µεσοδιάστηµα 45-55 ηµέρες. Στην περίπτωση της εφαρµογής µε έγχυση δεν παρασκευάζουµε 

ψεκαστικό υγρό αλλά το προϊόν εφαρµόζεται (εγχύεται) αδιάλυτο. 

CYPERMETHRIN 10% EC:  

-Ψεκασµό κάλυψης στο κοµµένο φυτό και στα κοµµένα τεµάχια του φυτού κατά τη διαδικασία της 

κοπής: 40-60 κ.εκ. σκευάσµατος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού 

VERTIMEC 1,8 EC: 

Έγχυση στον κορµό κατά την περίοδο µετακίνησης του εντόµου: 20-80 ml αδιάλυτου προϊόντος 

ανά δένδρο (ανάλογα µε το µέγεθός του), δύο εφαρµογές µε µεσοδιάστηµα 15-45 ηµερών. 

 

2) Όροι και προϋποθέσεις για την κατ’ εξαίρεση έγκριση διάθεσης των σκευασµάτων: Τα 

σκευάσµατα θα χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε τις προφυλάξεις και οδηγίες χρήσεις που 

αναγράφονται στις εγκρίσεις κυκλοφορίας τους, όπως ισχύουν σήµερα, και σύµφωνα µε τη 

φυτοϋγειονοµική νοµοθεσία. 
 

3) ∆ιαπίστωση του προβλήµατος-εφαρµογή των σκευασµάτων: η εφαρµογή των σκευασµάτων θα 

γίνεται παρουσία Γεωπόνου, ο οποίος θα επιβεβαιώνει την προσβολή από το Rhynchophorus 

ferrugineus (Olivier), θα επιβλέπει την κοπή και κάψιµο των φοινοκόδενδρων και θα είναι 

υπεύθυνος για την εφαρµογή των σκευασµάτων σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας απόφασης. 
 

 



 

  

 

 

 

 

4) α) Μέτρα πρόληψης της εξάπλωσης: 

• Κατά την κοπή των φυτών: ψεκασµός κάλυψης µε thiamethoxam ή imidacloprid ή 

cypermethrin στο κοµµένο φυτό, στα κοµµένα τεµάχια του φυτού, στη θέση κοπής του 

φυτού και στον τόπο γύρω από τη θέση κοπής.  

• Στο χώρο διατήρησης των ευπαθών φυτών (φυτώρια): σε περίπτωση που υπάρχουν 

ύποπτα σηµεία προσβολής στο χώρο ή στη γύρω περιοχή, προληπτική εφαρµογή µε 

ψεκασµό κάλυψης των φυτών µε thiamethoxam ή imidacloprid. Μέγιστος αριθµός 

εφαρµογών: δύο (2). 
 

β) Μέτρα περιορισµού της εξάπλωσης (στην περίπτωση που επιβάλλεται να ληφθούν από την 

φυτοϋγειονοµική νοµοθεσία): 
 

• Ριζοπότισµα, µε διασυστηµατικό εντοµοκτόνο (thiamethoxam, imidacloprid).  

• Εγχύσεις στην περιοχή της στεφάνης ή στον κορµό των φοινικοδένδρων µε διασυστηµατικό 

εντοµοκτόνο (thiamethoxam, imidacloprid, VERTIMEC).  
 

 

Οδηγίες για τον τρόπο εφαρµογής µε έγχυση:  

α) µετριέται η περίµετρος του κορµού 

β) ανοίγεται µε τρυπάνι κατάλληλη οπή στον κορµό 

γ) το βάθος της οπής πρέπει να είναι ίσο µε το 1/3 της περιµέτρου του κορµού σε αυτό το σηµείο 

και το πλάτος της να είναι περίπου 1 εκ. 

δ) στην οπή που έχει δηµιουργηθεί τοποθετείται κατάλληλη ειδική βαλβίδα εισροής που 

προστατεύει τους ιστούς του φοίνικα από κρυπτόγαµα παθογόνα και εµποδίζει την εκροή του 

υλικού. Η βαλβίδα παραµένει µετά το τέλος της εφαρµογής και για µεταγενέστερες 

εφαρµογές. 

ε) Η ποσότητα που εγχύεται είναι ανάλογη µε τον όγκο του φυτού (βλ. παρ. 1-δόσεις 

εφαρµογής). 

στ) Η έγχυση του υλικού γίνεται αργά και προσεκτικά για να µην υπάρξουν απώλειες. 

ζ) Τα δένδρα στα οποία έγινε η εφαρµογή επισηµαίνονται µε ανεξίτηλα καρτελάκια. 

Καταγράφονται σε πρωτόκολλα η ηµεροµηνία εφαρµογής, η ποσότητα που εγχύθηκε και οι 

επικρατούσες κλιµατολογικές συνθήκες. 
 

5) Γνωστοποίηση ενεργειών στην Υπηρεσία: οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων στις οποίες έγινε 

εφαρµογή εντοµοκτόνου σκευάσµατος σύµφωνα µε τα ανωτέρω καθώς και οι αρµόδιοι Γεωπόνοι 

των ∆ήµων ή Κοινοτήτων (σε περίπτωση που η εφαρµογή έγινε σε κοινόχρηστους χώρους), 

υποχρεούνται να προσκοµίσουν στη ∆ιεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής έκθεση, η οποία 

θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 
 

-Το σκεύασµα που χρησιµοποιήθηκε. 

-Η ποσότητα που απαιτήθηκε. 

-Ο αριθµός των δένδρων ή των κοµµένων δένδρων που ψεκάστηκαν. 

-Έκθεση βεβαίωσης του γεωπόνου που επιβεβαίωσε το πρόβληµα και επέβλεψε τη διαδικασία. 
 

6) Περίοδος ισχύος της Απόφασης:  120  ηµέρες από την υπογραφή της. 
 

7) Περιορισµοί – Απαγορεύσεις - Προφυλάξεις: 
Ισχύουν οι αναγραφόµενοι περιορισµοί - απαγορεύσεις – προφυλάξεις της έγκρισης κυκλοφορίας 

κάθε σκευάσµατος όπως ισχύει σήµερα, που αναγράφονται στην ετικέτα του. 

Πλέον των ανωτέρω, να εφαρµοστούν οι ακόλουθοι περιορισµοί: 

 

 



 

  

 

Α) Τήρηση ζωνών ασφαλείας από τα επιφανειακά ύδατα: 

 

∆ραστική ουσία  Εφαρµογή µε ψεκασµό Εφαρµογή µε ριζοπότισµα Εφαρµογή µε έγχυση 

thiamethoxam 10 µέτρα ∆εν απαιτείται ∆εν απαιτείται 

Imidacloprid 30 µέτρα ∆εν απαιτείται ∆εν απαιτείται  

Cypermethrin* 30 µέτρα  Μη προτεινόµενη χρήση Μη προτεινόµενη χρήση 

VERTIMEC Μη προτεινόµενη χρήση Μη προτεινόµενη χρήση ∆εν απαιτείται 

 

*: εφαρµογή µόνο στο κοµµένο φυτό, στα κοµµένα τεµάχια του φυτού, στη θέση κοπής του 

φυτού και στον τόπο γύρω από τη θέση κοπής 

Β) Πριν από την εφαρµογή σε κοινόχρηστους χώρους, οι ∆ήµοι υποχρεούνται να προειδοποιούν 

τους περιοίκους για την επικείµενη εφαρµογή. 

Γ) Τόσο οι ∆ήµοι όσο και οι ιδιώτες να λάβουν τα κατάλληλα µέτρα για την επισήµανση των 

περιοχών όπου έγινε εφαρµογή. 

∆) Κατά τη διάρκεια της εφαρµογής να µην εισέρχονται άνθρωποι (πλην του ψεκαστή) και 

κατοικίδια ζώα στην ψεκαζόµενη περιοχή. 

Ε) Σε κοινόχρηστους χώρους να µην εισέρχονται άτοµα και κατοικίδια ζώα µέχρις ότου στεγνώσει 

το ψεκαστικό υγρό. 

ΣΤ) Για την επιλογή του κατάλληλου σκευάσµατος σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να λαµβάνονται 

υπόψη από τον υπεύθυνο Γεωπόνο οι ιδιαιτερότητες του χώρου που θα γίνει η εφαρµογή (π.χ. 

γειτνίαση µε πάρκα, πλατείες, οικείες κλπ) καθώς και η τυχόν έντονη δυσάρεστη οσµή 

ορισµένων σκευασµάτων. 

Ζ) Η εφαρµογή των σκευασµάτων σε κοινόχρηστους χώρους θα πραγµατοποιείται µε ευθύνη των 

κατά τόπους ∆ήµων και Κοινοτήτων, ενώ σε ιδιωτικούς χώρους µε ευθύνη των ενδιαφερόµενων, 

οι οποίοι θα πρέπει να συµµορφώνονται µε τις υποδείξεις του υπεύθυνου Γεωπόνου που 

επιβλέπει τη διαδικασία. 

Η) Σε περίπτωση που απαιτείται χρήση φεροµονικών παγίδων, αυτή να γίνεται µόνο µε το 

συντονισµό των αρµοδίων τοπικών αρχών. 

Θ)"Απαγορεύεται η εφαρµογή έγχυσης µε µεθόδους που απαιτούν µόνιµη εγκατάσταση 

ψεκαστικού συστήµατος στα φοινικόδενδρα". 

Ι) Προστασία µελισσών:  
 

ACTARA:  

µην εφαρµόζετε το σκεύασµα στα φοινικόδενδρα όταν οι µέλισσες είναι σε φάση έντονης 

κινητικότητας. 

Μην εφαρµόζεται σε περίπτωση που υπάρχει µεγάλη ποσότητα µελιτώµατος αφίδων στην 

περιοχή εφαρµογής 
 

VERTIMEC: 

για την προστασία των µελισσών αποµακρύνατε ή καλύψτε τα µελίσσια όσο διαρκεί η 

εφαρµογή και για 1-2 ώρες µετά από αυτή  

ή 

η εφαρµογή να γίνεται σε ώρες κατά τις οποίες οι µέλισσες δεν βρίσκονται στο χώρο (αργά το 

απόγευµα ή το ξηµέρωµα) 

Μην εφαρµόζεται σε περίπτωση που υπάρχει µεγάλη ποσότητα µελιτώµατος αφίδων στην 

περιοχή εφαρµογής 



 

  

 

 

IMIDACLOPRID: 

Μην εφαρµόζεται σε περίπτωση που υπάρχει µεγάλη ποσότητα µελιτώµατος αφίδων στην 

περιοχή εφαρµογής 

 

8) Φυτοτοξικότητα: στην περίπτωση προληπτικής εφαρµογής στο χώρο διατήρησης των ευπαθών 

φυτών (φυτώρια) καθώς και στην περίπτωση εφαρµογής για τον περιορισµό της εξάπλωσης, να 

γίνεται αρχικά δοκιµαστική εφαρµογή του σκευάσµατος που θα χρησιµοποιηθεί σε µικρή έκταση, 

για την αποφυγή κινδύνου φυτοτοξικότητας. 
 

9) Γενικές υποχρεώσεις: Οι ∆ήµοι, οι Κοινότητες και οι ιδιώτες που θα εφαρµόσουν σκευάσµατα για 

τον έλεγχο του Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) 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 των προϊόντων. Τυχόν 

απόκρυψη µιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκηµα και διώκεται ποινικά. 

 

 

 
 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

 

Μ. ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ  

 

 

 

 

           

 


