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                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          Αθήνα,  29.10.2020 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ            Αριθμ. πρωτ:  6841/186467 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ   

 
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. 
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  Παραδείσου 2 & Κηφισίας 

Πληροφορίες:  Κ. Μητσοπούλου                                   151 25 Μαρούσι 

Τηλέφωνο:      
e-mail: 

210 92 87 165 
kmitsopoulou@minagric.gr 

 
e-mail: 

 

dimitris.theodosiou@basf.com 

    

ΘΕΜΑ: 
 
 

«Τροποποίηση της με αριθμό 60586 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος (μυκητοκτόνο) SCALA 40 SC (pyrimethanil 40% β/o) ως προς τις συσκευασίες, τις 
οδηγίες χρήσης, την κατηγορία και τον τρόπο δράσης, το φάσμα δράσης, τις ειδικές 
συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί, τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία 
επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για 
μετασυλλεκτικές χρήσεις» 

 
AΠΟΦΑΣΗ 

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 33 και 45 αυτού. 

2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, 

ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των 

ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ 

και 1999/45/EΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006. 

4. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2011 

σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών 

Ουσιών. 

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 546/2011 της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 2011 για την 

εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την 

εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 
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7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 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. 

8. Τη με αριθ. 14309/162816/22.12.14 (ΦΕΚ 3621Β/31.12.2014) Απόφασή μας με θέμα 

“Αντικατάσταση των εθνικών απαιτήσεων κατά την αξιολόγηση για έγκριση 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων βάση του Καν. 1107/2009”. 

9. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄45). 

10. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) “Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και 

διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 

διοίκησης” και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού. 

11. Την με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας 

υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων 

που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β΄4612/19.10.2020). 

12. Τη με αριθμό πρωτ. 13118/142055/19.12.2016 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με 

αριθμό 60586 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(μυκητοκτόνο) SCALA 40 SC (pyrimethanil 40% β/o), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

13. Την από 07.07.2020 αξιολόγηση (Registration Report) της Ελλάδας ως Αρμόδιας Αρχής 

Αξιολόγησης. 

14. Τη με αριθ. πρωτ. 7901/191615/29.07.2019 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας καθώς και 

τα υπ’ αριθ. πρωτ. 10356/251157/04.10.2019, 12635/301775/22.11.2019, 

304/9071/13.01.2020, 4728/127775/19.05.2020 και 6841/186467/09.07.2020 

συμπληρωματικά στοιχεία. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Ι. Τροποποιούμε τη με αριθ. 60586 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος (μυκητοκτόνο) SCALA 40 SC (pyrimethanil 40% β/o), που χορηγήθηκε με την αριθ. 

πρωτ. 13118/142055/19.12.2016 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς τις 

συσκευασίες, τις οδηγίες χρήσης, την κατηγορία και τον τρόπο δράσης, το φάσμα δράσης, τις 

ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί, τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία 

επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για 

μετασυλλεκτικές χρήσεις. 

 

Συγκεκριμένα τα σημεία 2, 3, 4, 5, 6, 11 και 13 διαμορφώνονται ως εξής: 

2 Συσκευασίες 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 Φιάλες 100 κ.εκ. - 10 λίτρα Πολυαιθυλένιο υψηλής 

πυκνότητας (HDPE) 

2 Eco- Φιάλες 100 κ.εκ. - 10 λίτρα Πολυαιθυλένιο υψηλής 

πυκνότητας (HDPE) 
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3  Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 

 

Οδηγίες χρήσης: 

Τρόπος εφαρμογής: 

Συvιστώvται ψεκασμoί καλύψεως. 

 

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: 

Ανακινήστε πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού 

μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Ανακινήστε καλά τη φιάλη που 

περιέχει το σκεύασμα. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα στο 

νερό αναδεύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό, 

συνεχίζοντας την ανάδευση. Η ανάδευση συνεχίζεται και κατά τη 

διάρκεια του ψεκασμού. 

 

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Όλος ο εξοπλισμός του ψεκασμού, καθώς 

και τα μολυσμένα ρούχα, θα πρέπει να πλένονται με νερό ή κάποιο 

αραιό απορρυπαντικό διάλυμα και να ξεπλένονται τρεις φορές.  

Το ξέπλυμα του ψεκαστήρα θα πρέπει να γίνεται αμέσως μετά την 

εφαρμογή του Scala® 40 SC για να αποφευχθεί η δημιουργία 

υπολειμμάτων στα τοιχώματα του βυτίου, στα φίλτρα, τα ακροφύσια 

και  τις σωληνώσεις. 

 

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος και της συσκευασίας: 

Προϊόν: Καύση σε εγκεκριμένη για το σκοπό αυτό μονάδα, η οποία 

διαθέτει κατάλληλο κλίβανο αποτέφρωσης. Συνιστώμενη 

θερμοκρασία αποτέφρωσης : 1100oC για 2 sec. 

Συσκευασίες: Οι άδειες συσκευασίες να ξεπλένονται 3 φορές και το 

νερό του ξεπλύματος να προστίθεται στο ψεκαστικό διάλυμα. Το 

πλύσιμο υπό πίεση της άδειας συσκευασίας δίνει καλύτερα 

αποτελέσματα. Οι συγκεκριμένες συσκευασίες να μην 

ξαναχρησιμοποιούνται και να απορρίπτονται  σύμφωνα με τους 

εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς και την καλύτερη διαθέσιμη 

πρακτική. 

 

Συνδυαστικότητα: - 
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4  Κατηγορία και 

τρόπος δράσης: 

Μυκητοκτόνο επαφής με διελασματική κίνηση. Περιέχει 

pyrimethanil, το οποίο ανήκει στην χημική ομάδα των 

ανιλινοπυριμιδινών, με δράση κυρίως κατά του βοτρύτη του 

αμπελιού και των άλλων κηπευτικών καλλιεργειών, του 

φουζικλαδίου της μηλιάς και της αχλαδιάς, των μετασυλλεκτικών 
ασθενειών των μηλοειδών, της φαιάς σήψης στην αμυγδαλιά και 
του καμαροσπορίου στη φιστικιά. Η βιολογική δράση του Scala® 40 

SC στους ευαίσθητους παθογόνους μύκητες εντοπίζεται στην 

παρεμπόδιση της έκκρισης υδρολυτικών ενζύμων από τους μύκητες 

που είναι απαραίτητα για τη διαδικασία προσβολής των φυτών. 

Χάρη σε αυτόν τον μηχανισμό δράσης, το Scala® 40 SC είναι 

αποτελεσματικό κατά στελεχών μυκήτων που δεν είναι επαρκώς 

ευαίσθητα σε άλλα βοτρυδιοκτόνα. Όσον αφορά στο φουζικλάδιο, η 

δράση του είναι τόσο προληπτική όσο θεραπευτική (ακόμη και 2-3 

ημέρες μετά την προσβολή). 

 
5  Φάσμα δράσης 

Δόσεις σκευάσματος 
 

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος 

κ.εκ./ 

στρ. 
 

κ.εκ./ 

100 
λίτρα 

ψεκ. 

Υγρού 

Όγκος 

ψεκ. 
υγρού 

λιτρα/ 

στρ. 

Τρόπος και 
χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 
αριθμός 

εφαρμογών 

ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο/ 
Μεσοδιάστη-

μα 
Μηλιά 
MABSD 

 
Αχλαδιά 
PYUCO 

Φουζικλάδιο 
(Venturia 

inaequalis- 

VENTIN  
Venturia pyrina-   

VENTPI) 

110-150 75-

100 
150 Εφαρμογές που 

ξεκινούν από την 

πράσινη 

κορυφή. Η 
υψηλότερη δόση 

εφαρμόζεται σε 

περιπτώσεις 

υψηλής πίεσης 

προσβολής και 

από το στάδιο 

πριν την άνθιση 

ως το στάδιο 

που οι καρποί 

έχουν διάμετρο 
20 χιλιοστών 

(καρπίδιο). Σε 

περίπτωση 

συνδυασμού με 

άλλα 

μυκητοκτόνα 

κατά του 

φουζικλαδίου, η 

δόση του Scala® 

40 SC μπορεί να 
μειωθεί σε 50-60 

κ.εκ. ανά 

εκατόλιτρο 

4*/7-10 
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(BBCH 10-72) 

Μηλιά 
MABSD 

 
Αχλαδιά 
PYUCO 

Μετασυλλεκτι-
κές ασθένειες 

από  
Neofabraea sp. 

(NFABSP) 

150 
 
 

- 20-200 Προληπτικές 
εφαρμογές στον 

αγρό από την 
πλήρη ανάπτυξη 
μέχρι την πλήρη 
ωρίμανση των 

καρπών 
(BBCH 79-89) 

3*/10 

Αμπέλι  
VITVI 

(οινοποιήσιμο) 

1 

Αμπέλι  
VITVI 

(επιτραπέζιο) 

Βοτρύτης 

(Botrytis cinerea 

- BOTRCI) 
Δευτερογενείς 

προσβολές από 

Aspergillus spp.- 

ASPESP και 

Penicillium spp.- 

PENISP 

200-250 200 100-125 Εφαρμογές κατά 

την τυπική 

περίοδο 

καταπολέμησης 
του βοτρύτη, 

δηλαδή, στο 

τέλος της 

άνθισης, πριν το 

κλείσιμο των 

σταφυλιών, κατά 

την ωρίμανση ή 

3 εβδομάδες 

πριν τη 

συγκομιδή. 
Εξασφαλίστε μια 

καλή και 

ομοιόμορφη 

κάλυψη των 

σταφυλιών με το 

ψεκαστικό υγρό 
(BBCH 69) 

3/14 

Φράουλα 
FRAAN 

 (αγρού) 

Βοτρύτης 

(Botrytis cinerea- 

BOTRCI) 

200-250 150-

200 
100-125 Εφαρμογές που 

ξεκινούν από την 

έναρξη της 

άνθισης 
(BBCH 55) 

3/7-14 

Φράουλα 
FRAAN 

(θερμοκηπίου) 

Βοτρύτης 

(Botrytis cinerea- 

BOTRCI) 

200 150-

200 
100 Εφαρμογές που 

ξεκινούν από την 

έναρξη της 
άνθισης 

(BBCH 55) 

2/7-14 

Μαρούλι 
Σκαρόλα 
(αγρού, 

θερμοκηπίου) 

Βοτρύτης 

(Botrytis cinerea- 

BOTRCI) 

200 150-

200 
100 Εφαρμογές που 

ξεκινούν κατά 
την κύρια 

βλαστητική 

ανάπτυξη. 

Καλύψτε με το 

ψεκαστικό υγρό 

την περιοχή του 

λαιμού και τα 

εξωτερικά 

φύλλα που 

ακουμπούν στο 

2/10-14 
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έδαφος 
(BBCH 19) 

Τομάτα 
LYPES, 

Μελιτζάνα  
SOLME 
(αγρού, 

θερμοκηπίου) 

Βοτρύτης 
(Botrytis cinerea- 

BOTRCI) 

200 150-
200 

100 Εφαρμογές που 
ξεκινούν από την 

έναρξη της 

άνθισης 
(BBCH 29) 

3/10-14 

Πιπεριά  
CPSAN 

(θερμοκηπίου) 

Βοτρύτης 

(Botrytis cinerea- 

BOTRCI) 

200 150-

200 
100 Εφαρμογές που 

ξεκινούν από την 

έναρξη της 

άνθισης 
(BBCH 29) 

3/10-14 

Κολοκυνθοειδή 

με εδώδιμο 

φλοιό 
(αγγούρι 

CUMSA, 

αγγουράκι 
CUMSA, 

κολοκυθάκι 
CUUPE ) 

(θερμοκηπίου) 

Βοτρύτης 

(Botrytis cinerea 

- BOTRCI) 

200 150-

200 
100 Εφαρμογές που 

ξεκινούν από την 

έναρξη της 

άνθισης 
(BBCH 29) 

3/10-14 

Καρότο  
DAUCS 
(αγρού) 

Αλτερναρίωση 

(Alternaria dauci) 

Βοτρύτης 

(Botrytis cinerea 

- BOTRCI) 

200 200 100 Εφαρμογές που 

ξεκινούν από το 

στάδιο των 4 

φύλλων 
(BBCH 14) 

2/10-14 

Κρεμμύδι 
ALLCE 

(αγρού) 

Βοτρύτης 

(Botrytis spp.- 
BOTRSP) 

200 150-

200 
100 Εφαρμογές που 

ξεκινούν από το 

στάδιο των 3-6 

φύλλων 
(BBCH 13) 

3/10 

Φασολάκι 

PHSVX 
(θερμοκηπίου) 

Βοτρύτης 

(Botrytis cinerea- 

BOTRCI) 

150-200 150-

200 
100 Εφαρμογές που 

ξεκινούν από την 

έναρξη της 

άνθισης 
(BBCH 29) 

2/10-14 

Κυκλάμινο 

(αγρού, 

θερμοκηπίου) 

Βοτρύτης 

(Botrytis cinerea 

- BOTRCI) 

150-225 100-

150 
- εφαρμογές με 

την εμφάνιση 

των πρώτων 
συμπτωμάτων 

4/7-10 

Αμυγδαλιά 

PRNDU  
(χρήση ήσσονος 

σημασίας) 

Φαιά σήψη  
(Monilinia laxa-    

MONILA, 
Monilinia 

fructicola- 

MONIFC) 

150 100-

150 
100-150 Εφαρμογές που 

ξεκινούν από την 

άνθηση και 

μέχρι την 

ωρίμανση των 
καρπών 

(BBCH 60-85) 

2/7 
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Φιστικιά PIAVE 
(χρήση ήσσονος 

σημασίας) 

 Καμαροσπόριο 
(Botryosphaeria 

dothidea- 

BOTSDO) 

150 100-

150 
100-150 Εφαρμογές που 

ξεκινούν από την 

άνθηση και 

μέχρι την 

ωρίμανση των 
καρπών 

(BBCH 60-85) 

2/7 

Παρατηρήσεις: 
1) Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες 
αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες Αμυγδαλιάς και Φιστικιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις 

χρήσεις ήσσονος σημασίας, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν 

την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.  
 
*Στην καλλιέργεια των μηλοειδών δεν θα πρέπει οι εφαρμογές να ξεπερνούν τις τέσσερις (4) συνολικά, 
ανά καλλιεργητική περίοδο, για το φουζικλάδιο και για την προστασία από μετασυλλεκτικές ασθένειες.  
Οι εφαρμογές να μην ξεπερνούν τις τρεις (3) συνολικά, ανά καλλιεργητική περίοδο, για την προστασία 
από μετασυλλεκτικές ασθένειες στα μηλοειδή. 

 

 

6  Ειδικές συνθήκες 

γεωργικές, 

φυτοϋγείας ή 

περιβαντολλογικές 

υπό τις οποίες το 

σκεύασμα μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί 

ή να αποκλειστεί 

Διαχείριση ανθεκτικότητας 

Για την ορθή στρατηγική διαχείρισης της ανθεκτικότητας, συνιστάται 

ο περιορισμός του μέγιστου αριθμού εφαρμογών ανά καλλιεργητική 

περίοδο με Scala® 40 SC σε αυτούς που αναφέρονται στον πίνακα του 

φάσματος δράσης και η χρήση του Scala® 40 SC σε εναλλαγή με 

μυκητοκτόνα διαφορετικού μηχανισμού δράσης. 

 
Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία pyrimethanil, η οποία 
ανήκει στην ομάδα 9 κατά FRAC. 
 
Όταν γίνονται περισσότερες από 3 εφαρμογές ανά καλλιεργητική 
περίοδο για την καταπολέμηση του βοτρύτη, ο αριθμός των 
εφαρμογών των ανιλινοπυριμιδινών περιορίζεται σε 1. Όταν 
γίνονται 4-6 εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο για την 
καταπολέμηση του βοτρύτη, συστήνονται 2 εφαρμογές με 
ανιλινοπυριμιδίνες. Σε περιπτώσεις που οι εφαρμογές κατά του 
βοτρύτη ξεπερνούν τις 7 ανά καλλιεργητική περίοδο, συστήνονται 3 
εφαρμογές με ανιλινοπυριμιδίνες κατά το μέγιστο, αλλά δεν πρέπει 
να γίνονται περισσότερες από 2 συνεχόμενες. 
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11  Φράσεις 

Προφύλαξης 

P101: Αν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη 

του προϊόντος ή την ετικέτα. 

P102: Μακριά από παιδιά. 

P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το 

προϊόν. 

Ρ405: Φυλάσσεται κλειδωμένο. 

P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία. 
 

Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμιξη/ 

φόρτωση και την εφαρμογή  

Σε περίπτωση επανεισόδου θα πρέπει να φοράτε μακρύ παντελόνι 

και μακρυμάνικο πουκάμισο.  

Για την προστασία των κατοίκων και των περιοίκων να 
χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού 
νέφους κατά 50%. 
 
SP1: Μη ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. [Να 

μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. 

Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις 

λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους]. 

 

Spe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε 

από τα επιφανειακά ύδατα:  

• Μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων για το αμπέλι.  

• Μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων για το κυκλάμινο.  

• Μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων, στην περίπτωση 

πρώιμης εφαρμογής στην καλλιέργεια της μηλιάς και της αχλαδιάς.  

• Μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων, εκ’ των οποίων τα 10 
μέτρα να είναι φυτική ζώνη ανάσχεσης ή μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 
10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της 
διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%, στην περίπτωση 
όψιμης εφαρμογής στην καλλιέργεια της μηλιάς, της αχλαδιάς, της 
αμυγδαλιάς και της φιστικιάς. 

 

 

13 Προστασία των καταναλωτών  

13.1 Τελευταία επέμβαση 

πριν τη συγκομιδή ή πριν 

τη διάθεση στην αγορά 

όταν πρόκειται για 

μετασυλλεκτικές χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 

 Μηλιά, Αχλαδιά 7  

 Αμυγδαλιά, Φιστικιά 30  

 Αμπέλι 21  
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 Φράουλα (Α+Θ), Τομάτα (Α+Θ),  

Μελιτζάνα (Α+Θ),  

Πιπεριά (Θ), Αγγούρι (Θ), Αγγουράκι (Θ), 

Κολοκυθάκι (Θ) 

3  

 Μαρούλι (Α+Θ), Σκαρόλα (Α+Θ), Καρότο 

(Α), Κρεμμύδι (Α), Φασολάκι (Θ) 

14  

 Κυκλάμινο (Α+Θ) Δ.Ε.  

 

ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 13118/142055/19.12.2016 μας, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

 
«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας» 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

 

 

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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