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ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος TEBU-P 
(δ.ο. tebuconazole /prochloraz) ως προς το φάσμα δράσης,  το χρονικό διάστημα ασφαλείας 
μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν και την 
τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή λόγω αλλαγής των ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων 
(Μrls).» 

 
AΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
      Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/09 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 21
ης

 Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην 

αγορ α και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού. 

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

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

3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 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, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/192 της Επιτροπής της 12
ης 

Φεβρουαρίου 2020 για την τροποποίηση των 

παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων της ουσίας prochloraz μέσα ή πάνω σε 

ορισμένα προϊόντα.   

5. Τη με αριθ. πρωτ. 4043/107959/23-4-2020 αξιολόγηση της αρμόδιας αρχής αξιολόγησης. 

6. 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. 

7. Τη με αριθ. πρωτ. 4933/75184/25-05-2018 (ΑΔΑ: Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ) απόφαση διορισμού του 

Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας. 
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8. Το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων 

και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», όπως ισχύει. 

9. Τη με αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 2673/68134/28-2-2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
A. Τροποποιούμε τα σημεία 5, 7 και 13 της με αριθ. 60473 άδειας διάθεσης στην αγορά του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος TEBU-P ( δ.ο. tebuconazole /prochloraz), που χορηγήθηκε με την 

αριθ. πρωτ. 8257/94448/14.9.2015 ΥΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τα παρακάτω: 

 

5  5.1 Φάσμα δράσης 
Πεδίο 

Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος 

 

Τρόπος και χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο. 

Μεσοδιάστημα 

εφαρμογών  

κ.εκ / 

στρέμμα 

 

Όγκος ψεκ. 

υγρού λιτρα / 

στρέμμα 

Σίκαλη 

(SECCE) 

 

 

Ωϊδιο 
(Erysiphe graminis) 

(ERYSGR), 

Σκωριάσεις 
(Puccinia spp) (PUCCSP), 

Παρασιτικό 
πλάγιασμα 
(Pseudocercosporella 

herpotrichoides) 

(PSDCHE), 

Σήψη ριζών και λαιμού 

(Ophiobulus graminis) 

(OPHBGR), 

Eλμινθοσποριάσεις/ 
Γραμμωτή, Δικτυωτή & 
Κίτρινη κηλίδωση 
(Pyrenophora graminea  

(PYRNGR),  

Pyrenophora terres 

(PYRNTE),  

Pyrenophora tritici-

repentis) (PYRNTR), 

Ρυγχοσπορίωση 
(Rhynchosporium 

secalis) (RHYNSE) 

 

120 30 - 40 Ψεκασμοί από την 

αρχή της 

επιμήκυνσης του 

στελέχους έως την 

πλήρη εμφάνιση 

της ταξιανθίας 

2/14 
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Σιτάρι 

(μαλακό και 

σκληρό) 

(TRZAX, 

TRZDU) 

 

Ωϊδιο 
(Erysiphe graminis) 

(ERYSGR), 

Σεπτοριάσεις 
(Septoria spp) (SEPTSP), 

Φουζαρίωση 
(Fusarium spp.) 

(FUSASP), 

Σκωριάσεις 
(Puccinia spp) (PUCCSP), 

Παρασιτικό 
πλάγιασμα 
(Pseudocercosporella 

herpotrichoides) 

(PSDCHE), 

Σήψη ριζών και λαιμού 

(Ophiobulus graminis) 

(OPHBGR) 

170 30 - 40 Ψεκασμοί από την 

αρχή της 

επιμήκυνσης του 

στελέχους έως το 

τέλος της άνθησης 

2/14 

Τριτικάλε 

(TTLRI) 

Ωϊδιο 
(Erysiphe graminis) 

(ERYSGR), 

Σεπτοριάσεις 
(Septoria spp) (SEPTSP), 

Σκωριάσεις 
(Puccinia spp) (PUCCSP) 

150 10 - 30 Ψεκασμοί από την 

αρχή της 

επιμήκυνσης του 

στελέχους έως την 

πλήρη εμφάνιση 

της ταξιανθίας 

2/14 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

1. Μην ψεκάζετε αν πρόκειται να βρέξει μέσα στις επόμενες 3 ώρες. 

2. Η διάρκεια δράσης του είναι 4-6 εβδομάδες 

 

 

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας  

 μεταξύ εφαρμογής και:  

 - σποράς ή φύτευσης της προσ-  

 τατευόμενης καλλιέργειας -  

 - σποράς ή φύτευσης των  

 καλλιεργειών που ακολουθούν Για σπορά ή φύτευση στον ίδιο αγρό καλλιεργειών με 

εδώδιμο μέρος αφήσετε χρονικό διάστημα ενός έτους 

από την εφαρμογή του προϊόντος. 

 

 - της πρόσβασης του ανθρώπου   

 ή των ζώων στην καλλιέργεια   

 στην οποία έχει εφαρμοστεί το   

 σκεύασμα Μην εισέρχεστε στον αγρό πριν να έχουν στεγνώσει 

πλήρως τα φύλλα μετά τον ψεκασμό. 
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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 
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Β  

1. Για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος, επιτρέπεται η διάθεση σε καταστήματα εμπορίας 

γεωργικών φαρμάκων με ετικέτα που να είναι σύμφωνη με την παλαιά έγκριση (παλαιά ετικέτα) για 

χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) μηνών από την υπογραφή της παρούσας απόφασης. 

2. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που έχουν διατεθεί σε καταστήματα χονδρικής ή λιανικής 

πώλησης, ο υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά, οφείλει να χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο 

μέσο επιδεχόμενο ελέγχου, ώστε να ειδοποιεί για τις τροποποιήσεις που αναφέρονται στην 

παρούσα απόφαση, τα εν λόγω καταστήματα. 

3. Κατά την πώληση συσκευασιών με παλαιές ετικέτες, ο υπεύθυνος επιστήμονας των καταστημάτων 

χονδρικής ή λιανικής πώλησης οφείλει αφ΄ ενός να ενημερώνει για την παρούσα απόφαση τους 

επαγγελματίες χρήστες και αφ΄ ετέρου να το αναγράφει στο πεδίο στο πεδίο των παρατηρήσεων του 

εντύπου ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης. 

4. Οι επαγγελματίες χρήστες που έχουν ήδη προμηθευτεί ποσότητες του σκευάσματος οφείλουν να 

συμμορφώνονται με την παρούσα απόφαση. 
 
       

Γ Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 8257/94448/14-9-2015 απόφασή μας όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 
 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ 
 

κ.α.α.  
 
 
 
 

       Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ 
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