
 

                                                      
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Αθήνα,    19/04/2018 
ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ          Αριθ. πρωτ:    3360/47510 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ    

 
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς:  Nisso Chemical Europe GmbH 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 – ΚΑΛΛΙΘΕΑ   (δια της Κ&Ν Ευθυμιάδη ΑΒΕΕ 
TELEFAX: 210 9212090   ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ) 
Πληροφορίες: Μαρία Γάσπαρη     
Τηλέφωνο: 210 928 7250    
e-mail: mgaspari@minagric.gr     

 
 

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
NISSORUN 10 WP (δ.ο. hexythiazox) ως προς το φάσμα δράσης, την τελευταία επέμβαση 
πριν τη συγκομιδή και τα συμπληρωματικά στοιχεία» 

 
AΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
      

 Έχοντας υπόψη: 

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

Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην 

αγορά.  

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 έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

4. Τη με αριθ. 4905/55776/12-5-2016 YA με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 2191 οριστική άδεια 

διάθεσης στην αγορά στο ΝΙSSORUN 10 WP. 

5. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β’/1-03-2017) Απόφαση με θέμα 

"Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό 

Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, 

Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και 

Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων". 

6. Την με αριθ. πρωτ. 3360/47510/28-3-2018 συμπληρωματικά στοιχεία 

7. Το εισηγητικό σημείωμα της Υπηρεσίας 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
A. Τροποποιούμε την με αριθ. 2191 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος (ακαρεοκτόνο) NISSORUN 10 WP (δ.ο. hexythiazox), που χορηγήθηκε με τη αριθ. 

4905/55776/12-5-2016, ως προς το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση και τα 

συμπληρωματικά στοιχεία. Συγκεκριμένα τα σημεία 5, 13.2 και 17 διαμορφώνονται ως 

ακολούθως:  

 

5  5.1 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 

Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος Τρόπος και 

χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο 

κ.εκ. σκ./ 

στρέμμα 

 

κ.εκ./ 

100 

λίτρα 

ψεκ. 

υγρού 

Όγκος 

ψεκ. 

υγρού 

λίτρα / 

στρέμμα 

Μηλιά,  

Αχλαδιά 

 

Τετράνυχοι 

Panonychus 

ulmi 

50 50-75 

 

 

100-150 

  

Ψεκασμός με 

την έναρξη της 

προσβολής από 

την έκπτυξη των 

οφθαλμών έως 

την αρχή της 

ωρίμανσης των 

καρπών 

(BBCH: 51–81) 

1 

Αμπέλι  

(Επιτραπέζιες 

και 

Oινοποιήσιμες 

ποικιλίες) 

Τετράνυχοι 

Tetranychus 

urticae 

50 50-75 

 

100-150 Ψεκασμός από 

την έναρξη της 

προσβολής -από 

την έκπτυξη των 

φύλλων έως την 

ωρίμανση των 

καρπών 

(BBCH: 33-81) 

2/ 

30 μέρες 

Τομάτες, 

Πιπεριές, 

Μελιτζάνες 

(θερμοκηπίου)  

Τετράνυχοι 

Tetranychus 

urticae 

75 75 

  

 

100 

  

Από την 

ανάπτυξη των 

φύλλων  έως 

την ωρίμανση 

των καρπών 

(BBCH: 14-89) 

1 

Τομάτες,  

Μελιτζάνες 

(υπαίθρου)  

Τετράνυχοι 

Tetranychus 

urticae 

50-75 50-75 

  

 

100 

  

Από την 

ανάπτυξη των 

φύλλων  έως 

την ωρίμανση 

των καρπών 

(BBCH: 14-89) 

1 

Κολοκυνθοειδή 

με βρώσιμο 

φλοιό: 

Αγγούρι, 

Αγγουράκι 

Κολοκυθάκια 

(θερμοκηπίου) 

Τετράνυχοι 

Tetranychus 

urticae 

50-80 50-80 

 

 

100 

 

Από την 

ανάπτυξη των 

φύλλων έως την 

ωρίμανση των 

καρπών 

(BBCH: 14-89) 

1 
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5  5.1 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 

Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος Τρόπος και 

χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο 

κ.εκ. σκ./ 

στρέμμα 

 

κ.εκ./ 

100 

λίτρα 

ψεκ. 

υγρού 

Όγκος 

ψεκ. 

υγρού 

λίτρα / 

στρέμμα 

Κολοκυνθοειδή 

με μη βρώσιμο 

φλοιό: 

Πεπόνι, 

Καρπούζι, 

Κολοκύθα 

(θερμοκηπίου) 

 

Τετράνυχοι 

Tetranychus 

urticae 

50-80 

 

50-80 

 

100 Από την 

ανάπτυξη των 

φύλλων  έως 

την ωρίμανση 

των καρπών 

(BBCH: 14-89) 

1 

Κολοκυνθοειδή 

με μη βρώσιμο 

φλοιό: 

Πεπόνι, 

Καρπούζι, 

Κολοκύθα 

(υπαίθρου) 

 

Τετράνυχοι 

Tetranychus 

urticae 

50-75 

 

50-75 

 

100 Από την 

ανάπτυξη των 

φύλλων  έως 

την ωρίμανση 

των καρπών 

(BBCH: 14-89) 

1 

Φράουλες 

(υπαίθρου και 

θερμοκηπίου) 

Τετράνυχοι 

Tetranychus 

urticae 

50-75 

 

50-75 

  

 

100 

  

Από την 

ανάπτυξη των 

φύλλων έως τη 

συγκομιδή 

(BBCH: 14-89) 

1 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
1. Να χρησιμοποιείται προτού φθάσουν τα ακάρεα στο στάδιο του ακμαίου. 

2. Επειδή το δρων συστατικό έχει μακρά υπολειμματική διάρκεια δύο μηνών, συνήθως δεν 

απαιτείται περισσότερο από μία εφαρμογή τον χρόνο. 

 

13.2 Τελευταία επέμβαση 

πριν τη συγκομιδή ή 

πριν τη διάθεση στην 

αγορά όταν πρόκειται 

για μετασυλλεκτικές 

χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 Μηλιά, Αχλαδιά,  28  

 Αμπέλι (Επιτραπέζια και Οινοποιήσιμα) 21 

 Τομάτες, Πιπεριές, Μελιτζάνες (Θ) 3  

 Τομάτες, Μελιτζάνες (Υ) 3  

 Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκυθάκι (Θ) 3  

 Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθα (Υ + Θ) 3  

 Φράουλες (Υ+Θ) 3 
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17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών : - 

 
 
Β.  1. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που έχουν ήδη διατεθεί σε καταστήματα χονδρικής ή 

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

χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο επιδεχόμενο ελέγχου, για να ειδοποιήσει για την παρούσα 

τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης που έχουν ήδη προμηθευτεί τα εν λόγω 

σκευάσματα. 

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

καταστημάτων χονδρικής ή λιανικής πώλησης οφείλει να ενημερώνει για την παρούσα τους 

επαγγελματίες χρήστες, και να βεβαιώνει τούτο στο πεδίο των παρατηρήσεων του εντύπου 

ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης.  

3.  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. 4905/55776/12-5-2016 YA. 
 

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  

 
 
 
 

 Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ  
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