
 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,            30-05-2019  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 5548/124896 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ    

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150, 176 71-Αθήνα Προς:  Καπνικό Συνεταιρισμό «Βισάλτης»   
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος    

Τηλέφωνο: 210 9287211 Κοιν.:  BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ 

e-mail: inasiopoulos@minagric.gr     
     
     

     

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 

(εντομοκτόνο) SIVANTO PRIME (δρ. ουσία flupyradifuron), για αντιμετώπιση των θριπών 

Thrips tabaci και Thrips sp. σε καλλιέργεια καπνού »    
 

 

AΠΟΦΑΣΗ  

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 21ης Οκτωβρίου 2009 και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού. 

2. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25-5-2011, όπως ισχύει, σχετικά με την 

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

αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δρ. ουσιών, στον οποίο περιλαμβάνεται η δραστική ουσία 

flupyradifuron.  

3. Τον κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ανώτατα όρια 

καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης.  

4. Το Νόμο υπ’ αριθ. 4036/2012 (Α΄ 8/27.1.12) με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική 

χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις».   

5. Την αριθ. 5171/70387/15-5-2018 (Β΄ 1935) Υπ. Απόφαση “Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών 

μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 «Επείγουσες καταστάσεις φυτοπροστασίας» του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου”, όπως ισχύει.  

6. Την αριθ. 619/46787/08-03-2019 (Β΄ 988/22-03-2019) κοινή Απόφαση του Υπουργού κ. Στ. Αραχωβίτη, του 

Υφυπουργού κ. Β. Κόκκαλη και της Υφυπουργού κ. Ολ. Τελιγιορίδου με θέμα “Μεταβίβαση του δικαιώματος 

υπογραφής «με εντολή Υπουργού», «με εντολή Υφυπουργού» ή «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού», κατά 

περίπτωση, στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών 

Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων”, όπως διορθώθηκε με την αριθ. 6 αναφορά «ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» στο ΦΕΚ Β΄ αριθ. 1241/12-04-2019. 

7. Την αριθ. πρωτ. 2829/52902/18-3-2019 αίτηση του Καπνικού Συνεταιρισμού «Βισάλτης» (αριθμός 

καταχώρισης ID 1526. 

8. Το από 8-5-2019 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Προστασίας Φυτών της Διεύθυνσης Προστασίας 

Φυτικής Παραγωγής.   

9. Τα σχετικά έγγραφα των ΔΑΟΚ Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Σερρών, Πιερίας, Λάρισας, Τρικάλων Καρδίτσας 

Φθιώτιδας και Αιτωλοακαρνανίας.   

10. Το από 23-5-2019 Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.    

11. Όπως προκύπτει από την αξιολόγηση της υποβληθείσας αίτησης: α) Η δραστική ουσία flupyradifurone 

εγκρίθηκε στην ΕΕ με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 2015/2084, β) Το σκεύασμα SIVANTO PRIME έχει 

έγκριση στη χώρα μας (αριθ. έγκρισης 14.670/6.8.18) για χρήση σε διάφορες καλλιέργειες, στις οποίες 

συμπεριλαμβάνεται και ο καπνός (εφαρμογή με ψεκασμό φυλλώματος για την καταπολέμηση αφίδων), γ) 

Για τον καπνό δεν ορίζονται Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs), δ) Οι εισηγήσεις που στάλθηκαν από τις 
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ΔΑΟΚ Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Σερρών, Πιερίας, Λάρισας, Τρικάλων Καρδίτσας Φθιώτιδας και 

Αιτωλοακαρνανίας, είναι θετικές για τη χορήγηση της κατά παρέκκλιση άδειας. Σε αυτές επισημαίνεται η 

υποβάθμιση της παραγωγής από τον ίο του Κηλιδωτού Μαρασμού της Τομάτας (TSWV), φορείς του οποίου 

αποτελούν οι θρίπες, ε) Σύμφωνα με το Τμήμα Προστασίας Φυτών της Υπηρεσίας μας, ο αναφερόμενος 

κίνδυνος (πιθανότητα εμφάνισης ανθεκτικότητας) ισχύει. 

12. Με βάση το άρθρο 3 της αριθ. 5171/70387/15-5-2018 (Β΄ 1935) Υπ. Απόφασης, για να χορηγηθεί κατά 

παρέκκλιση άδεια πρέπει να υφίσταται κίνδυνος που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με άλλα εύλογα μέσα και 

ορίζονται οκτώ περιπτώσεις με τις οποίες καθορίζεται η έννοια του κινδύνου. Για να χορηγηθεί κατά 

παρέκκλιση άδεια, θα πρέπει να συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις εν λόγω περιπτώσεις. Στην 

εξεταζόμενη αίτηση συντρέχει η περίπτωση αριθ. 3 (η πιθανότητα ανάπτυξης ανθεκτικότητας οργανισμών 

στόχων, βάσει του τρόπου δράσης των ήδη εγκεκριμένων φ.π.). 

13. Για το εξεταζόμενο αίτημα πληρούνται θετικά οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 της αριθ. 

5171/70387/15-5-2018 (Β΄ 1935) Υπ. Απόφασης και τα κριτήρια χορήγησης της έγκρισης που αναφέρονται στο 

άρθρο 8 αυτής. 
 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε    

Α. 

;; 
Χορηγούμε κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 

(εντομοκτόνο) SIVANTO PRIME (δρ. ουσία flupyradifuron, αριθ. έγκρισης 14.670/6.8.18), για 

αντιμετώπιση των θριπών Thrips tabaci και Thrips sp. σε καλλιέργεια καπνού, εντός των 

Περιφερειακών Ενοτήτων: Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Σερρών, Πιερίας, Λάρισας, Τρικάλων 

Καρδίτσας Φθιώτιδας και Αιτωλοακαρνανίας, με τα ακόλουθα στοιχεία:      
 

 

1. Έναρξη ισχύος της κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά: 30-05-2019. 

Λήξη ισχύος της κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά: 27-09-2019.  

 

2.  Οδηγίες χρήσης: 

 

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 

 Τρόπος εφαρμογής: Εφαρμογή με ριζοπότισμα. 

Τρόπος παρασκευής: Εφαρμογή με το νερό της μεταφύτευσης. 

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: --- 

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος και της συσκευασίας:  

Τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται 

τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό 

υγρό/βυτίο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με τρύπημα, για τη 

διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής 

για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.  

Συνδυαστικότητα: ---  

 

5  5.1 Φάσμα δράσης 
Πεδίο 

Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος Τρόπος και χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο 

κ.εκ./ 100 

λίτρα ψεκ. 

υγρού 

 

Όγκος 

ψεκ. 

υγρού 

λιτρα / 

στρέμμα 

 

κ.εκ./ 

στρέμμα 

(max) 

Καπνός 

NIOTA 

Θρίπες 

Thrips tabaci 

(THRITB), 

Thrips sp. 

(THRISP) 

 

--- --- 50 Εφαρμογή με 

ριζοπότισμα με το 

νερό της 

μεταφύτευσης. 

 

1 
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3. Προστασία των καταναλωτών:  
 

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:  Καπνός: Μη εφαρμόσιμο. 

 
4. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 8067/106364/6.8.18 Απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με 

αριθ. 14.670 οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) SIVANTO PRIME. 

 
5.  Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης: 

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για 

την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή 

παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή. 

 
Β. Γενικές υποχρεώσεις:    

 1. Οι χρήστες προς τους οποίους χορηγείται η παρούσα κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην 

αγορά, είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή της και υποχρεούνται να ενημερώνουν την οικεία 

Περιφερειακή Ενότητα και την υπηρεσία μας εάν περιέλθει σε γνώση τους οποιαδήποτε δυσμενή 

επίπτωση από τη χρήση του σκευάσματος. Επισημαίνεται ότι τυχόν απόκρυψη κάθε σχετικής 

πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά. 

2. Σε εφαρμογή του άρθρου 67 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, οι αιτούντες και ο κάτοχος της 

άδειας διάθεσης στην αγορά, οφείλουν να συγκεντρώσουν και να υποβάλουν στην Υπηρεσία 

μας το αργότερο έως τις 30-09-2018, ξεχωριστές ή από κοινού εκθέσεις με πληροφορίες: 

• Για τη συνολική ποσότητα σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε σε εφαρμογή της παρούσας. 

• Για τη συνολική έκταση σε στρέμματα στην οποία χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα σε εφαρμογή 

της παρούσας. 

• Παρακολούθησης των πληθυσμών για τα ζιζάνια-στόχους που αναφέρονται ανωτέρω. 

• Καταγραφής καλλιεργητικών πρακτικών και λοιπών φυτοπροστατευτικών προϊόντων που 

εφαρμόστηκαν στις εκτάσεις που χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα.   

 

 

 

 

                Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

 

 

                         Ν. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ 
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