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ΠΡΟΣ: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Γεν. ∆/νση Περιφεριακής Αγροτικής
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής
Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής
Ταχ. ∆/νση: ∆ιοικητήριο - Πολύγυρος
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Πολυγύρου
2. Αγροτικό Συνεταιρισµό Χαλκιδικής
«Ένωση»

ΘΕΜΑ: Χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά 120 ηµερών στα
φυτοπροστατευτικά προϊόντα (µυκητοκτόνα) που περιέχουν θειάφι σε µορφή WG και
περιεκτικότητα 80%, για την αντιµετώπιση του παραµορφωτικού ακάρεος στην ποικιλία
πράσινη ελιά Χαλκιδικής.
AΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Νόµο υπ’ αριθ. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/27-01-2012/τΑ΄) µε θέµα «∆ιάθεση γεωργικών φαρµάκων
στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις».
2. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24-11-2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 21ης 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.
3. Την κατευθυντήρια οδηγία SANCO/10087/2013 rev. 0 της 1ης Φεβρουαρίου 2013 σχετικά µε την
εφαρµογή από τα Κράτη Μέλη των διατάξεων του άρθρου 53 του Κανονισµού 1107/2009/ΕΚ.
4. Τις αποφάσεις χορήγησης άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων που
περιέχουν θειάφι σε µορφή WG (βρέξιµοι κόκκοι) και περιεκτικότητα 80% των αναφερόµενων
στο Παράρτηµα Ι της παρούσας απόφασης, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
5. Την δηµοσίευση στο επιστηµονικό περιοδικό IOBC µε τίτλο “The importance of application time,
for the control of eriophyid mites in olive orchards” των Zoi Zartaroudi και Philippoυ Ioannidi
από την οποία προκύπτει ότι το θειάφι είναι αποτελεσµατικό για την καταπολέµηση του
παραµορφωτικού ακάρεος στην ποικιλία πράσινη ελιά Χαλκιδικής.
6. Τα θεσπισµένα στην ΕΕ Ανώτατα Όρια Υπολειµµάτων µε βάση των οποίων για την δραστική
ουσία θειάφι δεν απαιτείται ο καθορισµός Ανώτατου Ορίου Υπολειµµάτων και κατά συνέπεια δεν
υπάρχει θέµα ασφάλειας του καταναλωτή από την χρήση των εν λόγω σκευασµάτων στην
ποικιλία πράσινη ελιά Χαλκιδικής.
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7. Τη µε αριθ. 229/3553/15-01-2015 (ΦΕΚ 75/τB΄/16-01-2015) απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραµµατείς,
Προϊσταµένους Γενικής ∆ιεύθυνσης, Προϊσταµένους ∆ιεύθυνσης και Προϊσταµένους Τµήµατος
του δικαιώµατος να υπογράφουν µε ‘Εντολή Αναπληρωτή Υπουργού’».
8. Τη µε αριθ. Υ103/02-03-2015 (ΦΕΚ 309/τB΄/02-03-2015) απόφαση ανάθεσης αρµοδιοτήτων
του Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευάγγελο Αποστόλου, του ∆ηµητρίου.
9. Το ενηµερωτικό σηµείωµα της ∆ιεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
10. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 4119/48408/04-05-2015 αίτηση για χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας
διάθεσης στην αγορά για χρονικό διάστηµα 120 ηµερών, της Ένωσης Αγροτικών
Συνεταιρισµών Πολυγύρου και του Αγροτικού Συνεταιρισµού Χαλκιδικής «Ένωση» (δια της
Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής).

Αποφασίζουµε
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Χορηγούµε κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά 120 ηµερών στα
φυτοπροστατευτικά προϊόντα (µυκητοκτόνα) που περιέχουν θειάφι σε µορφή WG και
περιεκτικότητα 80% β/β, τα οποία αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι της παρούσας απόφασης,
για χρήση από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Πολυγύρου και τον Αγροτικό
Συνεταιρισµό Χαλκιδικής «Ένωση» οι οποίοι µπορούν να τα χρησιµοποιήσουν για τους
αγρότες-µέλη τους και στις εκτάσεις γης που αυτοί καλλιεργούν, µε τα ακόλουθα στοιχεία:

Πεδίο
Εφαρµογής

ΕΛΙΑ
(ποικιλία
πράσινη ελιά
Χαλκιδικής)

Στόχος

Ακάρεα της
οικογένειας
Eriophyidae

∆όσεις
γρ. δραστικής
ουσίας /
στρέµµα
Μέγιστη δόση Όγκος ψεκ.
α) ανά
υγρού λίτρα
εφαρµογή
/ στρέµµα
β) ανά
καλλιεργητική
περίοδο

α) 320
β) 640

γρ.
σκευάσµατος /
στρέµµα
Μέγιστη δόση
α) ανά
εφαρµογή
β) ανά
καλλιεργητική
περίοδο

α) 400
β) 800

100-120

Μέγιστος
αριθµός
εφαρµογών
ανά
καλλιερ/κή
περίοδο

Τρόπος και χρόνος
εφαρµογής

Ψεκασµός φυλλώµατος.
Εφαρµογή κατά το στάδιο
σχηµατισµού των
ανθοφόρων οφθαλµών
(Απρίλιο) & κατά την
πτώση των πετάλων (τέλος
ανθοφορίας).

2 µε
µεσοδιάστηµα
30 ηµερών
εφόσον
απαιτείται

Παρατήρηση:
Απαγορεύεται η χρήση του σκευάσµατος για τον ίδιο σκοπό σε άλλες γεωγραφικές περιοχές.
Το εγκεκριµένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GΑP) φαίνεται στο Παράρτηµα ΙΙ της
παρούσας.
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Προστασία των καταναλωτών
Μέγιστα Όρια
Υπολειµµάτων
(MRLs):
sulphur
Τελευταία επέµβαση
πριν τη συγκοµιδή ή
πριν τη διάθεση στην
αγορά όταν πρόκειται
για µετασυλλεκτικές
χρήσεις:
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MRLs
(mg/kg)

Φυτικά προϊόντα

∆εν απαιτείται ο καθορισµός προσωρινών MRLs στο Παράρτηµα
ΙΙΙ του Κανονισµού 396/2005.

Φυτικά προϊόντα

Ηµέρες

ΕΛΙΑ

90

Ηµεροµηνία Χορήγησης: 29-05-2015
Ηµεροµηνία Λήξης: σε 120 ηµέρες από την υπογραφή της
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(28-09-2015)

Γενικές υποχρεώσεις
Ι. Η παρούσα άδεια διάθεσης χορηγείται µετά από αίτηση τόσο της Ένωσης Αγροτικών
Συνεταιρισµών Πολυγύρου, όσο και του Αγροτικού Συνεταιρισµού Χαλκιδικής «Ένωση»
(δια της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής) οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την ορθή
εφαρµογή του σκευάσµατος.
ΙΙ. Οι προαναφερθέντες υποχρεούνται να ενηµερώνουν την οικεία Περιφερειακή Ενότητα µετά
από την εφαρµογή του σκευάσµατος και να αναφέρουν οποιαδήποτε δυσµενή επίπτωση
περιέλθει σε γνώση τους από τη χρήση του προαναφερθέντος φυτοπροστατευτικού
προϊόντος. Επισηµαίνεται ότι τυχόν απόκρυψη κάθε σχετικής πληροφορίας αποτελεί
αδίκηµα και διώκεται ποινικά.
III Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Πολυγύρου και ο Αγροτικός Συνεταιρισµός
Χαλκιδικής «Ένωση» υποχρεούνται να αποστείλουν στην Υπηρεσία µας το αργότερο
εντός δύο (2) µηνών µετά τη λήξη της άδειας τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ποσότητα του σκευάσµατος που χρησιµοποιήθηκε και
β) την έκταση σε στρέµµατα στην οποία εφαρµόστηκε το σκεύασµα για τους σκοπούς της
παρούσας απόφασης.
IV Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αντίστοιχες αποφάσεις µας µε τις οποίες χορηγήθηκε οριστική
άδεια διάθεσης στην αγορά στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που αναφέρονται στο
Παράρτηµα Ι της παρούσας απόφασης, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ
ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΛΙΑ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ
ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΑΚΑΡΕΟΣ
1. KUMULUS S 80 WG (ΑΕΚ 6050)
2. COSAVET 80 WG (ΑΕΚ 6677)
3. SEGETHION 80 WG (ΑΕΚ 6780)
4. THIOVIT 80 WG (ΑΕΚ 6798)
5. SULFOMAT 80 WG (ΑΕΚ 6817)
6. THIOQUIM 80 WG (ΑΕΚ 6884)
7. SILVANUS 80 WG (ΑΕΚ 6906)
8. FRAME 80 WG (ΑΕΚ 6997)
9. SOFREVAL 80 WG (ΑΕΚ 60.099)
10. ZAN 80 WG (ΑΕΚ 60.109)
11. ΧΕΛΛΑΘΕΙΟΝ 80 WG (ΑΕΚ 60.155)
12. AZUPEC 80 WG (ΑΕΚ 60.216)
13. MICROTHIOL SPECIAL WG (πρώην PENNTHIOL 80 WG)(ΑΕΚ 60.229)
14. SULFUR AFEPASA 80 WG (ΑΕΚ 60.243)
15. ECOSULF 80 WG (ΑΕΚ 60.248)
16. POL-SULPHUR 80 WG (ΑΕΚ 60.249)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
PROPOSED GOOD AGRICULTURAL PRACTICE
Γεωργικό (ά) Φάρµακο (ά) (κοινή ονοµασία)
EEC No (α)
Εµπορικό (ά) όνοµα (τα)
Κύρια χρήση π.χ. εντοµοκτόνο, µυκητοκτόνο
Καλλιέργεια
και/ή
Συνθήκες
χρήσης

Κράτος
Μέλος
ή
χώρα

Εµπορικό
όνοµα του
σκευάσµατος

(Α)
(Θ)
ή
(Κ)

ΕΛΙΑ
(ποικιλία
πράσινη ελιά
Χαλκιδικής)

(β)

Ελλάς

Α

2015
ΕΛΛΑ∆Α

Μυκητοκτόνο

Εχθρός, οµάδα
εχθρών ή
ασθενειών ή
ζιζανίων που
ελέγχονται

∆οσολογία ανά επέµβαση
Σκεύασµα

Μορφή

(α)

Ηµεροµηνία:
Σελίδες:
Χώρα :

sulphur

(γ)

Ακάρεα της
οικογένειας
Eriophyidae

Περιεκτικότητα σε
δ.ο

(δ-στ)

WG

(θ)

800 g/Kg

Εφαρµογή

Μέθοδος /
τρόπος

(ζ-η)

Ψεκασµός
φυλλώµατος

Στάδιο ανάπτυξης

Αριθµός
εφαρµογών

(ι)

Εφαρµογή κατά το
στάδιο
σχηµατισµού των
ανθοφόρων
οφθαλµών
(Απρίλιο) & κατά
την πτώση των
πετάλων (τέλος
ανθοφορίας).

ελάχ. - µεγ. /
χρονικό
µεσοδιάστηµα
(κ)

2 / 30 ηµέρες

χλγ.
σκευάσµατος
/ εκτάριο
Μέγιστη δόση
α) ανά
εφαρµογή
β) ανά
καλλιεργητική
περίοδο

α) 4
β) 8

λίτρα νερού /
εκτάριο

ελαχ. - µεγ.
1.000-1.200

Τελευταία
επέµβαση
πριν τη
συγκοµιδή
(ηµέρες)

Παρατηρήσεις

(λ)

(µ)

χλγ. δ.ο. /
εκτάριο
Μέγιστη δόση
α) ανά
εφαρµογή
β) ανά
καλλιεργητική
περίοδο

α) 3,2
β) 6,4

90

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 θερµοκήπια (Θ), ή σε κλειστούς χώρους (Κ).
(γ) πχ. Μασητικά και µυζητικά έντοµα, έντοµα εδάφους, έντοµα φυλλώµατος, ζιζάνια
(δ) πχ. Βρέξιµη σκόνη (WP), γαλακτοποιήσιµο συµπύκνωµα (EC)
(ε) GCPF Κώδικες – GIFAP Technical Monograph No 2, 1989.
(στ) όλες οι χρησιµοποιούµενες συντοµογραφίες θα πρέπει να εξηγούνται
(ζ) Μέθοδος πχ. Ψεκασµός υψηλού όγκου, σκονισµός.

(η) Τρόπος. Πχ σ΄ όλη την επιφάνεια, από αέρος, στις γραµµές, ατοµικά φυτά
– ο τύπος του ψεκαστικού µηχανήµατος θα πρέπει να προσδιορίζεται
(θ) g/kg ή g/lt
(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) Ο ελάχιστος και ο µέγιστος δυνατόν αριθµός εφαρµογών υπό πρακτικές συνθήκες
(λ) Ελάχιστο χρονικό µεσοδιάστηµα πριν τη συγκοµιδή
(µ) Οι παρατηρήσεις µπορεί να περιλαµβάνουν: οικονοµική σηµασία / περιορισµούς στη χρήση
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