ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Ταχ . ∆/νση:
Ταχ. Κώδικας:
TELEFAX:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
e-mail:

ΘΕΜΑ:

Λ. Συγγρού 150
176 71 - ΑΘΗΝΑ
210 92 12 090
Χ. Παναγοπούλου
210 928 7161
syg036@minagric.gr

“Χορήγηση οριστικής έγκρισης
διάθεσηςστην αγορά στο
φυτοπροστατευτικό προϊόν
(εντοµοκτόνο) BULLDOCK 2,5 EC ”

Αθήνα,
3 Αριθ. πρωτ: 129363
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Προς:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ
ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73
152 31 - Χαλάνδρι
(µε απόδειξη)

Κοιν.:

1. Γραφείο Υφυπουργού
κ. Κ. Σκιαδά
2. Γραφείο Γ.Γ. κ. Κ. Σκιαδά
3. Νοµαρχ. Αυτοδιοικήσεις
∆/νσεις Γεωργίας (µε e-mail)
Έδρες τους
4. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τµήµα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρµάκων
Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά
5. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
Έδρες τους
6. ΕΣΥΦ
Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα
7. Εσωτερική διανοµή:
-Τµήµατα Β΄, Γ΄ & Ε΄ της
∆/νσής µας
-Γραµµατεία της ∆/νσής µας
8. Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων
∆ιδότου 26, Αθήνα
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AΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

Έχοντας υπόψη
Τις διατάξεις του Π.∆. 115 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά
και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συµµόρφωση προς την οδηγία
91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου», όπως έχει συµπληρωθεί και ειδικότερα το άρθρο 4
παρ. (1)και το Παράρτηµα VI αυτού.
Τη µε αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) Απόφαση του Υπ. Γεωργίας
όσον αφορά «τον καθορισµό και την τυποποίηση της σήµανσης και των
προφυλάξεων των γεωργικών φαρµάκων», όπως ισχύει σήµερα και τη µε αριθ.
265/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) Απόφαση του Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών περί «Ταξινόµησης, συσκευασίας και επισήµανσης των επικίνδυνων
παρασκευασµάτων σε εναρµόνιση προς την Οδηγία 1999/45 (ΕΕ L 200 της
30.7.1999) του Ευ. Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, όπως ισχύει σήµερα.
Την Απόφαση του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών και του Υπ. Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων µε αριθ. 119119/19-7-2004 (ΦΕΚ 1177/Β/2-8-2004) για
την «Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων του Π.∆. 115/1997, Έγκριση,
διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Α΄ 104), σε
συµµόρφωση προς την Οδηγία 2003/82/ΕΚ της Επιτροπής».
Τον κανονισµό 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.
Την ΚΥΑ 108152/6-8-2003 (ΦΕΚ 1230/Β/29-8-2003) των Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών-Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε την οποία καταχωρήθηκε
στο Παράρτηµα Ι του Π∆ 115/1997 η δραστική ουσία beta-cyfluthrin
Τη γνωµοδότηση του Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ για το 3ο θέµα της 7ης/15-5-2009 Συνεδρίασής
του.
Τις διατάξεις του Π.∆. 206/19-9-2007 (ΦΕΚ 232/Α/19-9-2007) «∆ιορισµός
Υπουργών και Υφυπουργών».
Την µε αριθµό 263545/4-1-2008 (ΦΕΚ 47/Β΄/18-1-2008) απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για «µεταβίβαση στους Γενικούς Γραµµατείς,
Ειδικό γραµµατέα, Προϊσταµένους Γενικής διεύθυνσης Προϊσταµένους ∆ιεύθυνσης
και προϊσταµένους Τµήµατος της εξουσίας να υπογράφουν µε ‘‘Εντολή
Υπουργού’’».
Την από 8 -12-2006 αίτηση της εταιρείας ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ ΑΕΒΕ.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α

1

Χορηγούµε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύµφωνα µε το Π∆ 115/97,
άρθρο 4 παρ.(1), στο φυτοπροστατευτικό προϊόν BULLDOCK 2,5 EC της
εταιρεία ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ ΑΕΒΕ, µε τα ακόλουθα στοιχεία:

Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθµός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)
1.1.α Ηµεροµηνία χορήγησης
1.1.β Ηµεροµηνία λήξης

14328
3-6-2009
31-12-2013

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν
1.2.α Εµπορικό όνοµα
BULLDOCK
1.2.β Μορφή:
Συµπυκνωµένο εναιώρηµα (SC)
1.3 ∆ραστική ουσία
α) Κοινή ονοµασία της δραστικής ουσίας Beta-Cyfluthrin
κατά ISO
(Οµάδα πυρεθρινοειδή)
β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας min 97,5 % β/β
σε καθαρή δραστική ουσία:
γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

Bayer CropScience AG
Alfred-Nobel-Straße 50
D-40789 Monheim am Rhein
Germany

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της
δ.ο.
επιχείρησης: BILAG Industries, PVT
Ltd Ινδίας

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της
δραστικής ουσίας:

(η ∆/νση του εργοστασίου είναι
εµπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται
στο Παράρτηµα Ι της παρούσας)
Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής
ουσίας Beta-Cyfluthrin προσδιορίζονται
στο Τµήµα J της αίτησης µε ηµεροµηνία
8/12/2006 (Αρ. Πρ. ΥAAκΤ129210) και
παραµένουν στα αρχεία της Αρµόδιας
Αρχής

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασµα
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α) Κάτοχος της έγκρισης:
ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ ΑΕΒΕ
Τ.Κ.: 15231- Αθήνα
Τηλ.: 211 120 5570
Fax: 211 120 5572
E-mail: martha.paissiou@alfagro.gr
technical@alfagro.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική Ο κάτοχος της έγκρισης
συσκευασία
και
σήµανση
(εφόσον είναι διαφορετικός από
τον κάτοχο της έγκρισης)
γ)Παρασκευαστής σκευάσµατος:

Makhteshim Chemical Works ltd-Ισραήλ

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της
σκευάσµατος
επιχείρησης: Makhteshim Chemical Works
ltd-Ισραήλ
(η ∆/νση του εργοστασίου είναι
εµπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο
Παράρτηµα Ι της παρούσας)
ε) Εργοστάσια συσκευασίας του Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των
σκευάσµατος
επιχειρήσεων:
1) Makhteshim Chemical Works ltd-Ισραήλ
2)ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ ΑΕΒΕ
Οινόφυτα, Θέση Ποταµιά, Βοιωτίας
Ταχ. ∆/νση: 32 011 - Οινόφυτα, Βοιωτίας
Τηλ.: 2262 – 30821-3
FAX: 2262 – 30820
E-mail: nikos.kosmidis@alfagro.gr
στ) Εγγυηµένη σύνθεση του
σκευάσµατος:

Beta-Cyfluthrin 2,5 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες 97,55% β/β
Η πλήρρης εγγυηµένη σύνθεση του σκευάσµατος

προσδιορίζονται στο Τµήµα J της αίτησης µε
ηµεροµηνία 8/12/2006
(Αρ. Πρ. ΥAAκΤ129210) αναφέρεται στο
Part C του registration report και παραµένει
στα αρχεία της Αρµόδιας Αρχής
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Συσκευασίες
4

2.2 Συσκευασίες: ∆ώδεκα (12)
Α/Α

Είδος
Φιάλες

∆οχεία

3

Οδηγίες χρήσης:

Μέγεθος
50, 100, 250, 500 , 1000
κ.εκ.

5 λίτρων

Υλικό
Πλαστικό τύπου HDPE/EVOH ή
HDPE µε κατάλληλα πώµατα
ασφαλείας µέσα σε χαρτοκιβώτια
τύπου ΚΣΚ
Πλαστικό τύπου HDPE/EVOH ή
HDPE µε κατάλληλα πώµατα
ασφαλείας µέσα σε χαρτοκιβώτια
τύπου ΚΣΚ

Προορίζεται µόνο για επαγγελµατίες
Τρόπος εφαρµογής:
Ψεκασµοί καλύψεως φυλλώµατος,
Ελιά : ∆ολωµατικοί ψεκασµοί
Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: Γεµίζουµε το
δοχείο του ψεκαστικού µηχανήµατος µέχρι τη µέση.
Προσθέτουµε την απαιτούµενη ποσότητα του σκευάσµατος
αναδεύοντας. Προσθέτουµε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας
την ανάδευση.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:
Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή
γίνεται τριπλό ξέπλυµα (τα νερά του ξεπλύµατος ρίχνονται
στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού
καταστραφούν προηγουµένως µε τρύπηµα για τη διασφάλιση
της µη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σηµεία
συλλογής για διαχείριση τους ως επικίνδυνα απόβλητα.
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Κατηγορία και
τρόπος δράσης:

Μη διασυστηµατικό πυρεθρινοειδές εντοµοκτόνο επαφής
και στοµάχου για την καταπολέµηση µυζητικών και
µασητικών εντόµων σε διάφορες καλλιέργειες.
Το Beta-Cyfluthrin ανήκει στην οµάδα των πυρεθρινοειδών
και δρα στο νευρικό σύστηµα των εντόµων εντόµων και
συγκεκριµένα στις διαύλους ιόντων νατρίου στις
προσυναπτικές µεµβράνες των νευρικών κυττάρων.

5.1 Φάσµα δράσης
∆όσεις σκευάσµατος

Πεδίο Εφαρµογής

Στόχος

κ.εκ/
100
λίτρα
ψ.υ.

Όγκος
ψεκ.
υγρού
λιτρα /
στρέµµα

κ.εκ./
στρέµµ
α
(max)

Τρόπος και χρόνος
εφαρµογής

Καρπόκαψα (Cydia
pomonella)

Μηλιά

Αχλαδιά

Φυλλορύκτες(Νάρκε
ς)
(Phyllonorycter
blancardella,
Phyllonorycter
corylifoliella)
Καρπόκαψα (Cydia
pomonella)
Φυλλορύκτες
(Νάρκες)
(Phyllonorycter
blancardella,
Phyllonorycter
corylifoliella)

50

80-150

50

80-140

75

75

Ψύλλα
(Cacopsylla pyri)
Ανάρσια
(Anarsia lineatella)
Ροδακινιά
Νεκταρινιά

Αµπέλι

Καρπόκαψα
(Cydia molesta)

Ευδεµίδα
(Lobesia botrana)
Τζιτζικάκια
Empoasca vitis.

50-70*

50

80-140*

100

70

50

Μέγιστος
αριθµός
εφαρµογών
ανά
καλλιεργητι
κή περίοδο/
Μεσοδιάστη
µα
ψεκασµών

Ψεκασµός φυλλώµατος
µετά την έναρξη των
εκκολάψεων σύµφωνα µε
τις γεωργικές
προειδοποιήσεις

2 µε
µεσοδιάστη
µα 14
ηµερών,

Ψεκασµός φυλλώµατος
µετά την έναρξη των
εκκολάψεων σύµφωνα µε
τις γεωργικές
προειδοποιήσεις

2 µε
µεσοδιάστη
µα 14
ηµερών

Ψεκασµός φυλλώµατος
µετά την έναρξη των
εκκολάψεων σύµφωνα µε
τις γεωργικές
προειδοποιήσεις

2 µε
µεσοδιάστη
µα 14
ηµερών

Ψεκασµοί καλύψεως
σύµφωνα µε τις
Γεωργικές Προειδοποιήσεις κατά την
εκκόλαψη των
προνυµφών της 2ης και
3ης γενιάς της

εφόσον
απαιτείται

εφόσον
απαιτείται

εφόσον
απαιτείται

2 µε
µεσοδιάστη
µα 14
ηµερών
εφόσον
απαιτείται
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ευδεµίδας.

Ελιά

∆άκος
Dacus oleae

Πιπεριά
(Υπαίθρου και
θερµοκηπίου)

Πράσινο σκουλήκι
(Heliothis armigera)
Σποντόπτερα,
(Spodoptera spp)
Θρίπας
(Thrips tabaci) (Θ)

Μελιτζάνα
(Υπαίθρου και
θερµοκηπίου)

∆ορυφόρος
(Leptinotarsa
decemlineata)
Πράσινο σκουλήκι
(Heliothis armigera)

Αγγούρι
(Υπαίθρου και
θερµοκηπίου)

Μπρόκολο

Πατάτα

Βαµβάκι

Μηδική

Πράσινο σκουλήκι
(Heliothis armigera)
Σποντόπτερα,
(Spodoptera spp)
Aλευρώδης
(Trialeurodes
vaporariorum) (Θ),

Πιερίδα
(Pieris spp)

∆ορυφόρος
(Leptinotarsa
decemlineata)

350

50

50

3 (300
κ.εκ. ανά
ψεζόµενο
δένδρο)

50-100

50-100

10,5

50

50

∆ολωµατικοί ψεκασµοί
της βάσης των
βραχιόνων του
ψεκαζόµενου δέντρου,
κατά των ενηλίκων
σύµφωνα µε τις
συλλήψεις τους σε
τροφικές παγίδες τη
περίοδο ΙουλίουΣεπτεµβρίου
Ψεκασµοί καλύψεως
Με την έναρξη της
προσβολής και
επανάληψη ανάλογα µε
την εξέλιξη της
Για τα λεπιδόπτερα
ψεκασµοί κατά των
εκκολαπτόµενων
προνυµφών σύµφωνα
µε τις συλλήψεις στις
φεροµονικές παγίδες.

Ως άνω.

2 µε
µεσοδιάστη
µα 14
ηµερών
εφόσον
απαιτείται

2 µε
µεσοδιάστη
µα 14
ηµερών
εφόσον
απαιτείται

2 µε
µεσοδιάστη
µα 14
ηµερών
εφόσον
απαιτείται

50

50-150

75

Ως άνω.

2 µε
µεσοδιάστη
µα 14
ηµερών
εφόσον
απαιτείται

50

_

Πράσινο σκουλήκι
(Heliothis armigera)
Ρόδινο σκουλήκι
(Pectinophora
gossypiella)

_

Αφίδες
(Aphis craccivora),

_

50-100

50-80

50-70

30-60

50

50

70

50

Ψεκασµοί καλύψεως µε
την έναρξη της
προσβολής και
επανάληψη ανάλογα µε
την εξέλιξη της

2 µε
µεσοδιάστη
µα 14
ηµερών

Ψεκασµοί καλύψεως µε
την έναρξη της
προσβολής και
επανάληψη ανάλογα µε
την εξέλιξη της

2 µε
µεσοδιάστη
µα 14
ηµερών

Ψεκασµοί καλύψεως
κατά των
εκκολαπτόµενων
προνυµφών σύµφωνα
µε τις συλλήψεις στις
φεροµονικές παγίδες
και επανάληψη
ανάλογα µε την εξέλιξη
της προσβολής.
Ψεκασµός καλύψεως
µε την έναρξη της

εφόσον
απαιτείται

εφόσον
απαιτείται

2 µε
µεσοδιάστη
µα 14
ηµερών
εφόσον
απαιτείται

1
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Ζαχαρότευτλα

Φυτονόµος
(Hypera posticus),
Σιτόνα
(Sitona lineatus)
Colaspidema atrum,
Apion trifolii
Θρίπας
(Thrips spp.)

προσβολής..

Σποντόπτερα,
(Spodoptera spp)
Αφίδες
(Aphids).

Ψεκασµοί καλύψεως µε
την έναρξη της
προσβολής και
επανάληψη ανάλογα µε
την εξέλιξη της..

_

30-60

50

2 µε
µεσοδιάστη
µα 14
ηµερών
εφόσον
απαιτείται

Παρατηρήσεις
•
∆εν επιτρέπεται η συγκοµιδή αµπελόφυλλων στα οποία έχει γίνει χρήση
του φυτοπροστατευτικού προϊόντος BULLDOCK
-

Η χρήση στην Τοµάτα (Υπαίθρου και θερµοκηπίου) θα χορηγηθεί σύµφωνα µε την παρακάτω ΟΓΠ
όταν καθοριστούν στον κανονισµό 396/2005 MRLs. Ο κάτοχος της έγκρισης υποχρεούται να
ενηµερώσει άµεσα την αρµόδια αρχή.

Τοµάτα (Υπαίθρου
και θερµοκηπίου)
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Πράσινο σκουλήκι
(Heliothis armigera)
Σποντόπτερα,
(Spodoptera spp)
Θρίπας
(Thrips tabaci) (Θ)
Aλευρώδης
(Trialeurodes
vaporariorum) (Θ),

50

50-150

75

Ψεκασµοί καλύψεως
Με την έναρξη της
προσβολής και
επανάληψη ανάλογα µε
την εξέλιξη της
Για τα λεπιδόπτερα
ψεκασµοί κατά των
εκκολαπτόµενων
προνυµφών σύµφωνα
µε τις συλλήψεις στις
φεροµονικές παγίδες.

2 µε
µεσοδιάστη
µα 14
ηµερών
εφόσον
απιτείται

∆ιαχείριση ανθεκτικότητας
Ειδικές συνθήκες
- Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και
γεωργικές, φυτοϋγείας ή
βιολογικών µεθόδων ώστε να περιορίζεται ο
περιβαντολλογικές υπό
πληθυσµός των εντόµων και να µειώνεται ο
τις οποίες το σκεύασµα
αριθµός των εφαρµογών στις απολύτως
µπορεί να
απαραίτητες για αποτελεσµατικό έλεγχο
χρησιµοποιηθεί ή να
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αποκλειστεί

-

-

-

-

Εφαρµογές µόνο όταν είναι απαραίτητο µε βάση
τα πιθανά υφιστάµενα όρια οικονοµικής ζηµιάς
Το σκεύασµα θα πρέπει να εφαρµόζεται στις
προτεινόµενες δόσεις και µε τρόπο ώστε να
εξασφαλίζεται καλή και οµοιόµορφη κάλυψη της
φυλλικής επιφάνειας µε το ψεκαστικό υγρό
Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρµογές µε
BULDDOCK. Το σκεύασµα να εφαρµόζεται σε
εναλλαγή µε εντοµοκτόνα από άλλη οµάδα µε
διαφορετικό τρόπο δράσης
Να διενεργείται συστηµατικός έλεγχος των
πληθυσµών των εχθρών/στόχων µε τη γρήγορη
µέθοδο της αντικειµενοφόρου πλάκας, έτσι ώστε
να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόµενη ανάπτυξη
ανθεκτικότητας
Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις µειωµένης
αποτελεσµατικότητας, οι εφαρµογές που
ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται µε σκευάσµατα
διαφορετικής οµάδας.

Στις περιοχές που εφαρµόζονται προγράµµατα γεωργικών
προειδοποιήσεων να ακολουθούνται οι οδηγίες των
δελτίων γεωργικών προειδοποιήσεων
Να µην εφαρµόζεται κατά την εποχή που οι µέλισσες
συλλέγουν

7.

Χρονικό διάστηµα ασφαλείας
µεταξύ εφαρµογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόµενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των
καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου
ή των ζώων στην καλλιέργεια
στην οποία έχει εφαρµοστεί το
σκεύασµα
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Κρατείστε τα παραγωγικά ζώα µακριά από την
πρόσφατα ψεκασµένη περιοχή .

Στοιχεία
∆εν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρµόζεται σύµφωνα µε
φυτοτοξικότητας,
τις συνιστώµενες χρήσεις, δόσεις και οδηγίες εφαρµογής.
ευαισθησίας
ποικιλιών και κάθε
άλλης
παρενέργειας στα
φυτά ή τα προϊόντα
τους.
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Σήµανση
σκευάσµατος:

Xn – Επιβλαβές
N – Επικίνδυνο για το περιβάλλον.
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Φράσεις R

R 20/22: Επιβλαβές όταν εισπνέετε και σε περίπτωση
καταπόσεως
R 50/53: Πολύ τοξικό για υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί
να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο
υδάτινο περιβάλλον
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Φράσεις S

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωµένο και µακριά από παιδιά.
S13
Φυλάξτε το µακριά από τρόφιµα, ποτά και
ζωοτροφές.
S20/21 Όταν το χρησιµοποιείτε µην τρώτε, µην πίνετε ή
καπνίζετε.
S24/25 Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα και τα µάτια
S26
Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια πλύνετέ τα
αµέσως µε άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συµβουλή.
S36/37/39Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία,
γάντια και συσκευή προστασίας µατιών/προσώπου.
S60 «Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη
διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα»
S61 «Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον.
Να µην εφαρµόζεται κατά την εποχή που οι µέλισσες
συλλέγουν
SP1 Μη ρυπαίνετε τα νερά µε το προϊόν ή τη συσκευασία
του
SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισµούς να
αφήσετε µιαν αψέκαστη ζώνη 20 µέτρα για οπωρώνες και
λαχανικά και 10 µέτρα για αµπέλια και µεγάλες
καλλιέργειες από τα επιφανειακά ύδατα
SPe3 Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα να αφήσετε µια
αψέκαστη ζώνη 5 µέτρα από µη γεωργική γη
Spe8 Επικίνδυνο για τις µέλισσες. Για να προστατέψετε τις
µέλισσες και άλλα έντοµα επικονίασης µην χρησιµοποιείτε
το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την
περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων Αποµακρύνετε ή/και
καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. . Μην
χρησιµοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι µέλισσες
συλλέγουν
Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το
περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.
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Πρώτες βοήθειες
- Αντίδοτο
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Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:
Σε περίπτωση
κατάποσης, ζητείστε αµέσως ιατρική
συµβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα
-Σε περίπτωση εισπνοής, Μεταφέρετε τον παθόντα σε
καθαρό αέρα
-Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια, ξεπλύνετε τα αµέσως µε
άφθονο νερό . Αν εµφανιστεί ερεθισµός, συµβουλευτείτε
οφθαλµίατρο.
-Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, ξεπλύνετε τις περιοχές
του δέρµατος στις οποίες έπεσε σκεύασµα ή ψεκαστικό
υγρό µε άφθονο νερό και σαπούνι. Αφαιρέστε αµέσως τα
ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασµα ή ψεκαστικό υγρό.
Πλύνετε τα πριν τα ξαναφορέσετε.
-Σε περίπτωση κατάποσης, ζητείστε αµέσως ιατρική
βοήθεια. Μη χορηγήστε τίποτα από το στόµα σε άτοµο που
έχει χάσει τις αισθήσεις του.
Αντίδοτα: ∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε
συµπτωµατική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 210 - 7793777.

Προστασία των καταναλωτών

13.1 Μέγιστα Όρια
Υπολειµµάτων
(MRL’s)
Beta-Cyfluthrin

13.2 Τελευταία επέµβαση
πριν τη συγκοµιδή ή
πριν τη διάθεση στην
αγορά όταν πρόκειται
για µετασυλλεκτικές
χρήσεις

Φυτά ή φυτικά προϊόντα
MRL (mg/kg)
/
Ζωϊκά προϊόντα
Έχουν
οριστεί
προσωρινά
Ευρωπαϊκά υπολείµµατα οριστεί µε
τον κανονισµό 396/2005

Φυτικά προϊόντα

Μηλιά
Αχλαδιά
Ροδακινιά
Νεκταρινιά
Αµπέλι
Ελιά (∆ολωµατικός
ψεκασµούς)
Πιπεριά
Μελιτζάνα

Ηµέρες

7
7
7
14
14
3
3

11

Αγγούρι
Μπρόκολο
Βαµβάκι
Πατάτα
Μηδική
Ζαχαρότευτλα

3
7
21
3
3
7

Η παρακάτω τελευταία επέµβαση πριν τη συγκοµιδή θα συµπληρωθεί όταν και εάν
χορηγηθούν οι χρήσεις στις καλλιέργειες τοµάτα θερµοκηπίου, µελιτζάνα
θερµοκηπίου, κολοκυθάκι θερµοκηπίου, πεπόνι και καρπούζι
Τοµάτα
3

14

15

Συνθήκες
αποθήκευσης,
χρονική
σταθερότητα του
σκευάσµατος

Το σκεύασµα παραµένει σταθερό για 2 χρόνια από την
ηµεροµηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται σε χώρο
δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόµενο, στην αρχική του
κλειστή συσκευασία., σε θερµοκρασίες <40 oC.

Προστατευόµενα στοιχεία και µελέτες
Στο Παράρτηµα Ι (Annex I) του registration report καταγράφονται οι µελέτες στις
οποίες στηρίχθηκε η παρούσα έγκριση κυκλοφορίας. Οι µελέτες αυτές, πλην των
εµπιστευτικών, παραµένουν στα αρχεία της Αρµόδιας Αρχής στην διάθεση των
ενδιαφεροµένων.
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Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση µπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγµή εάν οι όροι για την
απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν
πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.
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Β

Γενικές υποχρεώσεις
1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωµένος σε οποιαδήποτε χρονική
στιγµή να ενηµερώσει την Αρµόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσµενείς
επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση
του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη µιας τέτοιας
πληροφορίας αποτελεί αδίκηµα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα
ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενηµερωµένους
τους φακέλους του σκευάσµατος που τηρούνται στην Αρµόδια Αρχή µε
βάση τα νεότερα επιστηµονικά δεδοµένα για οποιαδήποτε µελλοντική
επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσµατος θα είναι σύµφωνη µε το άρθρο 16 του Π∆
115/1997 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήµιση του σκευάσµατος επιτρέπεται µόνο εφ’ όσον είναι
σύµφωνη µε τους όρους της έγκρισης του σκευάσµατος και την
ισχύουσα νοµοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριµένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρµόδια Αρχή
τελική ετικέτα πριν το προϊόν µε την συγκεκριµένη συσκευασία διατεθεί
στην αγορά.

ΕΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κ. ΣΚΙΑ∆ΑΣ
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∆-7 (GAP)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Κοινή ονοµασία ή κατά EEC, CIPAC and CCPR No (s)
Εµπορικό όνοµα:
Κύριες χρήσεις π.χ. εντοµοκτόνο, µυκητοκτόνο:
Καλλιέργεια
και/ ή
Συνθήκες
Χρήσης

(a)

Κράτος
Μέλος
ή
Χώρα
.

(Α)
(Θ)
ή
(Κ)

Εχθρός, οµάδα
εχθρών ή
ασθενειών ή
ζιζανίων που
Ελέγχονται

Μορφή

.

(b)

(c)

(d-f)

Cydia Pomonella
Φυλλορύκτες

SC

Ελλάδα

Bulldock

Α

Αχλαδιά

Ελλάδα

Bulldock

Α

Ροδακινιά,
Nεκταρινιά,
Βερικοκιά

Ελλάδα

Bulldock

Α

Ελλάδα

Σκεύασµα

Εµπορικό
όνοµα του
Σκευάσµατος

Μηλιά

Αµπέλι

ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
: Beta cyfluthrin
Bulldock 025 SC
Eντοµοκτόνο

Bulldock

Α

Cydia Pomonella
Φυλλορύκτες
Psylla Pyri
Anarsia lineatella
Cydia/Grapholitha molesta
κ.α. lepidoptera

Ευδεµίδα
(Lobesia botrana)
Τζιτζικάκια
Empoasca vitis.

Ηµεροµ: 10/2008
Σελίδα: 1
Χώρα: ΕΛΛΑ∆Α

Εφαρµογή

Περιεκ
σε δ.ο

Μέθοδος/
τρόπος

Στάδιο
Ανάπτυξης
και εποχή

(f-h)

(j)

25 g/l

Ψεκασµός
φυλλώµατο
ς

SC

25 g/l

Ψεκασµός
φυλλώµατος

SC

25 g/l

Ψεκασµός
καλύψεως

SC

25 g/l

Ψεκασµοί
φυλλώµατος

Μέχρι την τελευταία
επέµβαση πριν τη
συγκοµιδή
Μέχρι την τελευταία
επέµβαση πριν τη
συγκοµιδή
Μέχρι την τελευταία
επέµβαση πριν τη
συγκοµιδή
Σύµφωνα µε τις Γεωργικές
Προειδο-ποιήσεις κατά την
εκκόλαψη των προνυµφών
της 2ης και 3ης γενιάς της
ευδεµίδας. Στάδια
ανάπτυξης κατά ΒΒCH:
71-81

.

Ελιά

Ελλάδα

Bulldock

Α

∆άκος
Dacus oleae

SC

25 g/l

Τοµάτα

Ελλάδα

Bulldock

Α/Θ

Πράσινο σκουλήκι
(Heliothis armigera)

SC

25 g/l

∆ολωµατικοί
ψεκασµοί
της βάσης
των
βραχιόνων
δένδρου
Ψεκασµοί
φυλλώµατος

∆οσολογία ανά επέµβαση

Αριθµός
Εφαρµο-γών
Μεγ

(k)

Χρονικό
µεσοδιάστηµα
µεταξύ
των
εφαρµογώ
ν
(ελάχ.)

g/δ.ο. /
εκατόλιτρο
(µεγ.)

λίτρα
ψεκαστ.
υγρού /
εκτάριο
(ελαχ. µεγ.)

Τελευταία
Επέµβαση
πριν
τη
Συγκοµιδή
(ηµέρες

Παρατηρήσεις

.

(i)

(m)

g/ δ.ο.
/εκτάριο
(µεγ.)

.

2

1,25

1000-1500

17.5

7

2

1,25

1000-1500

17.5

7

3

1,25-02

800-1500

17.5

15

2

14

1,25

1000

12,5

14

Κατά των ενηλίκων
σύµφωνα µε τις συλλήψεις
τους σε τροφικές παγίδες
τη περίοδο ΙουλίουΣεπτεµβρίου.

2

14

8,75

30

2,625

14

Με την έναρξη της
προσβολής και

2

14

1,25

500-1500

18,75

3

14

Σποντόπτερα,
(Spodoptera spp)
Θρίπας
(Thrips tabaci) (Θ)
Aλευρώδης
(Trialeurodes vaporariorum)
(Θ),

Πιπεριά

Ελλάδα

Bulldock

Α/Θ

Μελιτζάνα

Ελλάδα

Bulldock

Α/Θ

Αγγούρι

Ελλάδα

Bulldock

Θ/ Α

Μπρόκολο

Ελλάδα

Bulldock

Α

Πράσινο σκουλήκι
(Heliothis armigera)
Σποντόπτερα,
(Spodoptera spp)
Θρίπας
(Thrips tabaci) (Θ)
∆ορυφόρος
(Leptinotarsa
decemlineata)
Πράσινο σκουλίκι
(Heliothis armigera)
Πράσινο σκουλήκι
(Heliothis armigera)
Σποντόπτερα,
(Spodoptera spp)
Aλευρώδης
(Trialeurodes
vaporariorum) (Θ),

Πιερίδα
(Pieris spp)

επανάληψη ανάλογα µε
την εξέλιξη της
Για τα λεπιδόπτερα
ψεκασµοί κατά των
εκκολαπτόµενων
προνυµφών σύµφωνα µε
τις συλλήψεις στις
φεροµονικές παγίδες.
Στάδια ανάπτυξης: Από
την έναρξη της άνθησης
έως λίγο πριν την επίτευξη
τελικού µεγέθους καρπού.

SC

25 g/l

Ψεκασµοί
καλύψεως

Ως άνω.

2

14

1,25

500-1000

12,5

3

SC

25 g/l

Ψεκασµοί
καλύψεως

Ως άνω.

2

14

1,25

500-1000

12,5

3

SC

25 g/l

Ψεκασµοί
καλύψεως

Ως άνω.

2

14

1,25

500-1500

18,75

3

Ψεκασµοί
καλύψεως

Με την έναρξη της
προσβολής και
επανάληψη ανάλογα µε
την εξέλιξη της Στάδια
ανάπτυξης κατά ΒΒCH:
13-46.

2

14

1,25

500-1000

12.5

7

SC

25 g/l

15

Πατάτα

Ελλάδα

Bulldock

Α

∆ορυφόρος
(Leptinotarsa decemlineata)

SC

25 g/l

Ψεκασµοί
φυλλώµατος

Βαµβάκι

Ελλάδα

Bulldock

Α

Πράσινο σκουλήκι
(Heliothis armigera)
Ρόδινο σκουλήκι
(Pectinophora gossypiella)

SC

25 g/l

Ψεκασµοί
καλύψεως

SC

25 g/l

Ψεκασµός
καλύψεως

Ψεκασµός
καλύψεως

Μηδική

Ζαχαρότευτλα

Greece

Greece

Bulldock

Bulldock

F

F

Αφίδες
(Aphis craccivora),
Φυτονόµος
(Hypera posticus),
Σιτόνα
(Sitona lineatus)
Colaspidema atrum,
Apion trifolii
Θρίπας
(thrips spp)
Σποντόπτερα,
(Spodoptera spp)
Αφίδες
(Aphids).

SC

25 g/l

Παρατηρήσεις: (α) Για τις καλλιέργειες, η ταξινόµηση της ΕΕ και του Codex(και τα δύο)
θα πρέπει να χρησιµοποιούνται. Οπου βρίσκει εφαρµογή, οι συνθήκες
χρήσης θα πρέπει να περιγράφονται (π.χ. καπνισµός των κατασκευών)
(β) Ανοιχτού αγρού (Α), εφαρµογές σε θεµοκήπια (Θ) ή σε κλειστούς χώρους (Κ)
(γ) π.χ. µασητικά και µυζητικά έντοµα, έντοµα εδάφους, έντοµα φυλλώµτος, ζιζάνια
(δ) π.χ. βρέξιµη σκόνη (WP), γαλακτωµατοποιήσιµο συµπύκνωµα (ΕC)
(ε) GCPF Κώδικες- GIFAP Technical Monograph No 2, 1989
(στ) Ολες οι χρησιµοποιούµενες συντοµογραφίες θα πρέπει να εξηγούνται
(ζ) Μέθοδος π.χ. ψεκασµός υψηλού όγκου, χαµηλού όγκου, σκονισµός

Με την έναρξη της
προσβολής και
επανάληψη ανάλογα µε
την εξέλιξη της.
Στάδια ανάπτυξης κατά
ΒΒCH: 25-47.
Κατά των εκκολαπτόµενων
προνυµφών σύµφωνα µε
τις συλλήψεις στις
φεροµονικές παγίδες και
επανάληψη ανάλογα µε
την εξέλιξη της προσβολής.
Στάδια ανάπτυξης κατά
ΒΒCH: Για θρίπες 12-16.
Για λεπιδόπτερα: 55-77.
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500-800

12,5
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_

500-700

17,5
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Με την έναρξη της
προσβολής. Στάδια
ανάπτυξης κατά ΒΒCH:
30-67.

1

_

_

300-600

12.5

3

Με την έναρξη της
προσβολής και
επανάληψη ανάλογα µε
την εξέλιξη της. Στάδια
ανάπτυξης κατά ΒΒCH:
12-37.

2

14

_

300-600

12.5

7

(η) Τρόπος, πχ σε όλη την επιφάνεια, από αέρος, στις γραµµές, ατοµικά φυτάο τύπος του ψεκαστικού µηχανήµατος θα πρέπει να προσδιορίζεται
(θ) g/kg ή g/l
(ι) Στάδιο ανάπτυξης κατά την τελευταία εφαρµογή (BBCH Monograph, Growth
Stages of Plants, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), περιλαµβάνοντας όπου
βρίσκει εφαρµογή, πληροφορίες σχετικά µε την εποχή κατά τον χρόνο εφαρµογής
(κ) O ελάχιστος και ο µέγιστος δυνατόν αριθµός εφαρµογών υπο πρακτικές συνθήκες
(λ) Ελάχιστο χρονικό µεσοδιάστηµα πριν την συγκοµιδή (PHI)
(µ) Οι παρατηρήσεις µπορεί να περιλαµβάνουν: οικονοµική σηµασία/ περιορισµούς
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