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ΘΕΜΑ: «Χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά 120 ημερών στα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα (μυκητοκτόνα) ECOSULF 80 WG και KUMULUS S 

80 WG (που περιέχουν τη δραστική ουσία sulphur), για χρήση σε καλλιέργεια 

ζαχαροτεύτλων »  
 

 

 

AΠΟΦΑΣΗ  

ΟΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24-11-2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 21
ης

 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 53 αυτού. 

2. Το Νόμο υπ’ αριθ. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/27-01-2012/τΑ΄) με θέμα «Διάθεση γεωργικών 

φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις». 

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

2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει, όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων 

δραστικών ουσιών στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η δραστική ουσία sulphur, η οποία 

επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ως μυκητοκτόνο και ακαρεοκτόνο. 

4. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 396/2005 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 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”, όπως ισχύει. 

5. Τις αποφάσεις χορήγησης άδειας διάθεσης στην αγορά των σκευασμάτων ECOSULF 80 WG 

και KUMULUS S 80 WG, όπως ισχύουν. 

6. Τη με αριθ. Υ 103/2.5.2015 (Β΄ 309) Απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας Ευάγγελο Αποστόλου του Δημητρίου ». 

7. Τις με αριθμό πρωτοκόλλου 4265/50006/6.5.15 και 4574/54388/15.5.15 αιτήσεις της 

Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (ΕΒΖ) ΑΕ. 

8. Το εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.  

mailto:inasiopoulos@minagric.gr
ΑΔΑ: 7Ο3Α465ΦΘΗ-1Ψ0



 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

 

1Α. 

;; 

Χορηγούμε κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά στα φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα ECOSULF 80 WG (αριθμός έγκρισης: 60.248) και KUMULUS S 80 WG 

(αριθμός έγκρισης: 6050) που περιέχουν τη δραστική ουσία sulphur, για χρήση σε 

καλλιέργειες ζαχαροτεύτλων από παραγωγούς που συνεργάζονται με την Ελληνική 

Βιομηχανία Ζάχαρης (ΕΒΖ) Α.Ε., με τα ακόλουθα στοιχεία:  
 

 

1. Φάσμα δράσης 

Πεδίο Εφαρμογής Στόχος Δόσεις σκευάσματος Τρόπος και χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών / 

καλλιεργ. 

περίοδο 

γρ/ 

στρέμμα 

(max) 

γρ/ 100 

λίτρα ψεκ. 

υγρού 

Όγκος 

ψεκ. υγρού 

λιτρα / 

στρέμμα 

Ζαχαρότευτλα Tetranychus 

urticae  

480 240-480 40-100 Με την έναρξη της 

προσβολής και 

επανάληψη ανάλογα με 

την εξέλιξη αυτής. 
 

3 

Παρατηρήσεις: 

1) Η δράση του κατά του τετράνυχου είναι μέτρια. 

2) Απαγορεύεται η χρήση από μεμονωμένους παραγωγούς που δεν συνεργάζονται με την ΕΒΖ ΑΕ. 

3) Διακοπή ψεκασμών το λιγότερο 2-3 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή των τεύτλων. 

 
 

 

2. Ημερομηνία χορήγησης: 25-05-2015. 

Ημερομηνία λήξης: 22-09-2015. 
 

 

 

3. Προστασία των καταναλωτών  

   

13.1  Για τη δραστική ουσία sulphur στα ζαχαρότευτλα, δεν έχουν καθοριστεί προς το παρόν 

από την Επιτροπή της Ε.Ε. Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs).  
 

 

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:  
Φυτικά προϊόντα Ημέρες  

ζαχαρότευτλα μη εφαρμόσιμο  
 

 

Β. Η ΕΒΖ Α.Ε. οφείλει να υποβάλει στην Υπηρεσία μας το αργότερο δύο μήνες μετά τη λήξη της 

κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης, τα ακόλουθα στοιχεία: 

-ποσότητα σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης 

-έκταση σε στρέμματα στην οποία εφαρμόστηκε το σκεύασμα για τους σκοπούς της παρούσας 

απόφασης. 

 

 

 

Γ. Γενικές υποχρεώσεις:    

 Ι.   Η παρούσα έγκριση χορηγείται μετά από αίτηση της ΕΒΖ Α.Ε., η οποία θα είναι υπεύθυνη για 

την ορθή εφαρμογή του σκευάσματος ενημερώνοντας κατάλληλα τους συνεργαζόμενους 

καλλιεργητές. 

ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αντίστοιχες Αποφάσεις μας με τις οποίες χορηγήθηκαν άδειες 

διάθεσης στην αγορά στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ECOSULF 80 WG και KUMULUS S 

80 WG, όπως ισχύουν. 
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III Η ΕΒΖ Α.Ε. και οι χρήστες υποχρεούνται να ενημερώνουν τις οικείες ΔΑΟΚ μετά από κάθε 

εφαρμογή των σκευασμάτων και να αναφέρουν οποιαδήποτε δυσμενή επίπτωση περιέλθει σε 

γνώση τους. Τυχόν απόκρυψη κάθε σχετικής πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται 

ποινικά. 
 

 

 

 
                      Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

                 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

 

 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  
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