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«Τροποποίηση της με αριθμό 60433 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού
προϊόντος (μυκητοκτόνο) ELECTIS CX (cymoxanil 33% β/β + zoxamide 33% β/β) ως προς το φάσμα
δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήση) και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή
πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις»
AΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 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 51 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά,
ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. 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.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις
απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τη με αριθμό 10088/115732/26-9-2013 απόφαση (ΦΕΚ Β΄/2587) σχετικά με την «Διαδικασία
καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης
στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
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 και το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», όπως ισχύει.
8. Την από υπ’ αριθ. πρωτ 9394/228509/16.09.2019 έκθεση αξιολόγησης του του Εργαστηρίου
Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων του Τμήματος Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων & Φυτ/κής του
Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.
9. Τη με αριθμό πρωτ. 13402/152569/02.12.2014 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό
60433 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) ELECTIS CX
(cymoxanil 33% β/β + zoxamide 33% β/β), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
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10. Τη με αριθ. πρωτ. 3250/62257/27.03.2019 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας καθώς και τα με
αριθ. πρωτ. 9195/223434/10.09.2019, 9394/228509/16.09.2019 και 5140/138631/28.05.2020
συμπληρωματικά στοιχεία.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α

Τροποποιούμε την με αριθμό 60433 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος
(μυκητοκτόνο) ELECTIS CX (cymoxanil 33% β/β + zoxamide 33% β/β)), που χορηγήθηκε με την Υπ. Αριθ.
13402/152569/02.12.2014 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήση) και την
τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για
μετασυλλεκτικές χρήσεις

Συγκεκριμένα, τα σημεία 5 και 13.2 διαμορφώνονται ως εξής:
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Φάσμα δράσης
Πεδίο
Στόχος
Εφαρμογής

Δόσεις σκευάσματος
γρ./ στρ.
(max)

Πατάτα
SOLTU

Περονόσπορος
Phytophthora
infestans

γρ./ 100
λίτρα
ψεκ.
Υγρού

45

Όγκος
ψεκ.
υγρού
λιτρα /
στρέμμ
α
20 -100

PHYTIN

Τομάτα (Υ)
LYPES

Περονόσπορος
Phytophthora
infestans

Μελιτζάνα (Υ)
SOLME

PHYTIN

Αμπέλι

Περονόσπορος
Plasmopara
viticola

VITVI

(επιτραπέζιοοινοποιήσιμο)

PLASVI

40-45

35-40

50-80

35-200

20-100

Τρόπος και χρόνος
εφαρμογής

Μέγιστος
αριθμός
εφαρμογών
ανά
καλλιεργητι
κή περίοδο

Εφαρμογή από το
στάδιο της έκπτυξης
του 1ου πλευρικού
βλαστού (5 εκ) και
μετά (BBCH 21-89).
Ψεκασμοί
φυλλώματος κάθε 710 ημέρες με καλό
λούσιμο των φυτών
Εφαρμογή από το
στάδιο έκπτυξης του
3ου φύλλου και μετά
(BBCH 13-89).
Ψεκασμοί
φυλλώματος κάθε 10
ημέρες κατ’ ελάχιστο,
με καλό λούσιμο των
φυτών
Εφαρμογή από το
στάδιο έκπτυξης του
4ου φύλλου και μετά
(BBCH 14-89).
Ψεκασμοί
φυλλώματος κάθε 710 ημέρες με καλό
λούσιμο των φυτών

3

3

3
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Τομάτα *(Θ)
LYPES
(χρήση
ήσσονος
σημασίας)

Στεμφύλιο
Stemphylium
solani
STEMSO

30

80

Εφαρμογή από το
στάδιο έκπτυξης του
3ου φύλλου και μετά
(BBCH 13-89).
Ψεκασμοί
φυλλώματος κάθε 710 ημέρες με καλό
λούσιμο των φυτών
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Παρατηρήσεις:
1. Καλό είναι να ακολουθούνται οι συστάσεις των Γεωργικών Προειδοποιήσεων στις περιοχές
όπου εφαρμόζονται.
2. Αυξάνετε τον όγκο του ψεκαστικού καθώς η καλλιέργεια αυξάνει σε φυλλική επιφάνεια.
3. Προσαρμόστε τις δόσεις ανάλογα, έτσι ώστε να μην ξεπεραστεί η μέγιστη δόση ανά στρέμμα.
* Για την ανωτέρω χρήση ήσσονος σημασίας, δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει
γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια της τομάτας στο στεμφύλιο από
τη χρήση του σκευάσματος. Για τη χρήση αυτή, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές
αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.
13
Προστασία των καταναλωτών
13.1
13.2 Τελευταία επέμβαση
πριν τη συγκομιδή ή πριν
τη διάθεση στην αγορά
όταν πρόκειται για
μετασυλλεκτικές χρήσεις

Β

«Έχουν οριστεί κοινοτικά MRLs» (Reg. 396/2005)

Φυτικά προϊόντα

Ημέρες

Πατάτες
Τομάτες(Υ+Θ), Μελιτζάνα (Υ)
Σταφύλια (Επιτραπέζια & Οινοποιήσιμα)

7
3
28

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 13402/152569/02.12.2014 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
κ.α.α.

Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ

