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ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της με αριθ. 14419 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος SELANOX 2,5 WG (δραστική ουσία: lambda-cyhalothrin), για χρήση ήσσονος 

σημασίας (αντιμετώπιση του εντόμου Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) στα φοινικοειδή) » 
 

 

AΠΟΦΑΣΗ  

Ο  

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

 
      Έχοντας υπόψη 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 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 το άρθρο 51 αυτού. 

2. Το νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση 

αυτών και συναφείς διατάξεις. 

3. 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)”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Το με αριθ. πρωτ. 97027/16.5.11 έγγραφο του Τμήματος Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης 

Προστασίας Φυτικής Παραγωγής με θέμα “Τεχνικές λεπτομέρειες λήψης εκτάκτων μέτρων για την 

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

5. Το από 8/3/2013 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης 

Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.  

6. Τις με αριθ. 3988/43924/21.5.13, 4108/45335/21.5.13, και 3991/43936/21.5.13 Αποφάσεις μας, 

με τις οποίες χορηγήθηκαν διευρύνσεις εγκρίσεων στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ASCOT 2,5 

WG, LAMBDASTAR 2,5 WG και PATROL 2,5 WG αντίστοιχα για χρήσεις ήσσονος σημασίας 

(αντιμετώπιση του εντόμου Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) σε φοινικοειδή). 
7. Τη με αριθ. 280665/6.4.09 (ΦΕΚ 970/B/22.5.09) Απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων για “Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους 

Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με «Εντολή 

Υφυπουργού»». 

8. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 6372/69194/6.6.13 σχετική αίτηση της εταιρείας ΣΕΓΕ ΑΒΕΕ. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Α. Χορηγούμε διεύρυνση στη με αριθ. 14419 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος SELANOX 2,5 WG (δραστική ουσία: lambda-cyhalothrin), για χρήση ήσσονος 

σημασίας (αντιμετώπιση του εντόμου Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) στα φοινικοειδή), 

σύμφωνα με το άρθρο 51 του Κανονισμού 1107/2009. Μετά την παράγραφο 5.1 της με αριθ. 

811/8102/8.4.13 Απόφασής μας, προστίθεται η παράγραφος 5.2 ως ακολούθως: 
 

5.2 Χρήση ήσσονος σημασίας:  

 

Πεδίο 

Εφαρμογής 
Στόχος 

Δόσεις 

Τρόπος και χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογ

ών ανά 

έτος 

γρ. / 

στρέμμα 

γρ. / 100 

λίτρα 

ψεκαστικού 

υγρού 

Όγκος ψεκ. 

υγρού 

λιτρα / 

στρέμμα 

Φοινικοειδή Κόκκινο σκαθάρι 

των φοινικοειδών 

(Rhynchophorus 

ferrugineus) 

Olivier 

--- 32-60 --- -Ψεκασμός κάλυψης από τη 

στεφάνη για την προστασία 

των φοινικοειδών από τις 

προσβολές του εντόμου. 

 

-Ψεκασμός κάλυψης για 

περιορισμό της εξάπλωσης 

της προσβολής στο κομμένο 

φυτό, στα κομμένα τεμάχια 

και στο χώρο γύρω από τη 

θέση κοπής, κατά τη 

διαδικασία της 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 

(στα φυτώρια τα φοινικοειδή 

έχουν μικρό ύψος και μπορεί 

να γίνει ψεκασμός κάλυψης). 

2 

 

Παρατηρήσεις: 

1. Η χρήση του σκευάσματος θα διενεργείται αποκλειστικά στα πλαίσια εφαρμογής της Απόφασης 

2007/365/ΕΚ της Επιτροπής, όπως ισχύει. Αρμόδιες Υπηρεσίες για την εφαρμογή της εν λόγω 

Απόφασης είναι οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των οικείων 

Περιφερειακών Ενοτήτων.  

2. Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα κατά την άνθηση των φοινικοειδών, σε διαφορετική 

περίπτωση κόψτε τα άνθη 2 ημέρες πριν την εφαρμογή. 

Μην το εφαρμόζεται σε περίπτωση που υπάρχει μεγάλη ποσότητα μελιτώματος αφίδων στην 

περιοχή εφαρμογής. 

Εφαρμόστε το σκεύασμα σε ώρες κατά τις οποίες οι μέλισσες δεν βρίσκονται στο χώρο (αργά το 

απόγευμα).  

Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμείνουν στις κυψέλες για μία ημέρα 

εξασφαλίζοντας τροφή και νερό εντός της κυψέλης ή να απομακρυνθούν οι κυψέλες. 

Πολύ τοξικό σε βομβίνους και σε ωφέλιμα έντομα και ακάρεα που χρησιμοποιούνται στα 

θερμοκήπια.   
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SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν αψέκαστη ζώνη 

προστασίας 30 μέτρων από τα επιφανειακά νερά για τις δενδρώδεις καλλιέργειες. 

SPe3 Για να προστατέψετε τα μη στοχευόμενα αρθρόποδα να αφήσετε μίαν αψέκαστη ζώνη 

προστασίας 10 μέτρων από την μη γεωργική γη για τις δενδρώδεις καλλιέργειες. 

SPe8 Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα 

επικονίασης μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά 

την περίοδο ανθοφορίας των ζιζανίων. Απομακρύνετε ή/και καταστρέψετε τα ζιζάνια 

πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείται το προϊόν κατά την περίοδο που οι 

μέλισσες συλλέγουν.  
 

3. Οι ΔΑΟΚ, οι Δήμοι και οι υπεύθυνοι των συνεργείων που διενεργούν τους ψεκασμούς, 

υποχρεούνται να ειδοποιούν έγκαιρα τους μελισσοκόμους της περιοχής που πρόκειται να 

διενεργηθεί εφαρμογή του σκευάσματος σε φοινικοειδή, με κάθε πρόσφορο μέσο.  

4. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και μέχρις ότου στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό, να μην 

εισέρχονται άνθρωποι και κατοικίδια ζώα στην ψεκαζόμενη περιοχή. 

5. Σε περίπτωση που απαιτείται χρήση φερομονικών παγίδων, αυτή να γίνεται μόνο με το συντονισμό 

των αρμοδίων τοπικών αρχών. 
 

Β. Υπεύθυνος σε σχέση με τις αποτυχίες όσον αφορά την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα 

του προϊόντος για τη χρήση ήσσονος σημασίας, είναι το πρόσωπο που χρησιμοποιεί το 

φυτοπροστατευτικό προϊόν. 
 

Γ. Η παρούσα διεύρυνση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή, εάν διαπιστωθούν οποιεσδήποτε 

δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον που τεκμηριωμένα αποδίδονται σε αυτή. 
 

Δ. Ο κάτοχος της άδειας, οι ΔΑΟΚ, οι Δήμοι, οι υπεύθυνοι των συνεργείων και ο αρμόδιος 

Φυτοϋγειονομικός Ελεγκτής είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν άμεσα τη ΣΕΑ αν διαπιστώσουν 

οποιαδήποτε δυσμενή επίδραση από την εν λόγω χρήση.  
 

Ε. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011, με την αρχική έγκριση 

του σκευάσματος όπως ισχύει σήμερα, με το άρθρο 51 (παρ. 5 και 6) του Κανονισμού 1107/2009 

και με την παρούσα απόφαση. 
 

 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

 

 

 

      M. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ 
 


