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ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 14130 άδειας διάθεσης στην αγορά του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) PLURAL 200 SL (imidacloprid 20% β/ο), 
σε εφαρμογή του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 783/2018» 

 
 

AΠΟΦΑΣΗ  
Ο  

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
 
      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 45 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 Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 (L 153/11-6-2011) “σχετικά με την εφαρμογή 
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών”, όπως ισχύει.  

4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 783/2018 (L 132/30.05.2018) με θέμα την “τροποποίηση του 
Eκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011, όσον αφορά τους όρους έγκρισης της δραστικής 
ουσίας imidacloprid” και αφορά περιορισμούς στη χρήση των σκευασμάτων που περιέχουν την 
εν λόγω δραστική ουσία.  

5. Tη με αριθ. 1606/16641/2017 (Β’ 629) Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού ΥΠΑΑΤ 
«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. Τη με αριθ. πρωτ. 6927/93193/02.07.2018 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
1. Σε εφαρμογή του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 783/2018, τροποποιούμε την με αριθ. 14130 

άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) PLURAL 200 
SL (imidacloprid 20% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθ. πρωτ. 186236/16.06.2010 Απόφασή 
μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς τις οδηγίες χρήσης, το φάσμα δράσης, τις 
δηλώσεις επικινδυνότητας, τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη 
συγκομιδή.  

Τα σημεία 3, 5, 10 11 και 13.2 της αριθ. 186236/16.06.2010 Απόφασή μας, διαμορφώνονται 
ως εξής: 

3  Οδηγίες χρήσης: 
 

Μόνο για επαγγελματική χρήση 
 

 Τρόπος εφαρμογής: Ριζοπότισμα 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:--- 
Συνδυαστικότητα:   ---- 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος και της συσκευασίας: 
Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται σε 
υψικαμίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή 
καταστροφή του. 
Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό 
ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) 
και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με σχίσιμο, για 
τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία 
συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 

 

5  Φάσμα δράσης 

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος 

Δόσεις σκευάσματος 

Τρόπος και χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγιστος 
αριθμός 

εφαρμογών 
ανά 

καλλιεργητική 
περίοδο/μεσο

διάστημα 
εφαρμογών 

κ.εκ./ 100 
λίτρα ψεκ. 

υγρού 

Όγκος 
ψεκασ
τικού 
υγρού

/ 
στρέμ

μα 

κ.εκ./ 
στρέμμα 

Τομάτα (Θ) 
LYPES 

Αλευρώδης 
(Trialeurodes 

vaporariorum) 
TRIAVA 

--- --- 75-125 
(1) 

 
 

Ριζοπότισμα με το 
νερό της άρδευσης 

2 εφαρμογές 
ανά 14 ημέρες 

 

Αγγούρι 
(Θ) 

CUMSA 

Αλευρώδης 
(Trialeurodes 

vaporariorum) 
TRIAVA 

--- --- 75-125 
(1) 

 
 

Ριζοπότισμα - 
προληπτική 
εφαρμογή 

2 εφαρμογές 
ανά 14 ημέρες 
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Παρατηρήσεις: 
(1) Το εύρος των δόσεων εξαρτάται από την πυκνότητα των φυτών. 
(2) Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα κατά την περίοδο της άνθισης. 
(3) Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα σε περίπτωση που εμφανίζεται μελίτωμα (π.χ. περισσότερο 

από 4 αφίδες ανά φύλλο).  
 
 

10 Δηλώσεις 
Επικινδυνότητας: 
 

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με 
μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη 
υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

 
 

11 Δηλώσεις 
Προφύλαξης: 

Ρ102+P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. 
P220 Φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. 
P262 Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, το δέρμα ή τα ρούχα. 
P270 Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το 

προϊόν. 
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ 

μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. 
P361 Αφαιρέστε/ Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. 
P363 Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα 

ξαναχρησιμοποιήσετε. 
P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική 

νομοθεσία. 
Για να προστατέψετε τα έντομα επικονίασης μη χρησιμοποιείτε το 
προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο 
ανθοφορίας ζιζανίων.  
Απομακρύνετε ή και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία 
τους. 

 
 

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

Φυτικά προϊόντα Ημέρες  

 
 

Τομάτα (Θ), Αγγούρι (Θ)  7 

 

 
 

2. Από τις 20/9/2018 και μετά, η τιμολόγηση του σκευάσματος από τον κάτοχο της έγκρισης ή τον 
υπεύθυνο για τη διάθεση του σκευάσματος στην αγορά επιτρέπεται μόνο εφόσον φέρει ετικέτα 
σύμφωνη με τα οριζόμενα στην παρούσα Απόφαση. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που έχουν 
ήδη διατεθεί σε καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης, ο 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 το σκεύασμα.  

3. Επιτρέπουμε την πώληση από τα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, των υπαρχόντων αποθεμάτων του σκευάσματος με την παλιά 
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ετικέτα, μέχρι τις 19/11/2018. Ο υπεύθυνος επιστήμονας κάθε καταστήματος λιανικής πώλησης 
οφείλει να ενημερώνει τους επαγγελματίες χρήστες για την παρούσα και να βεβαιώνει τούτο στο 
πεδίο των παρατηρήσεων του εντύπου ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης. Μετά τις 
19/11/2018, τυχόν αδιάθετες ποσότητες του σκευάσματος φέρουσες την παλιά ετικέτα, να 
επιστραφούν στον υπεύθυνο για τη διάθεση του σκευάσματος στην αγορά.  

4. Επιτρέπουμε τη χρήση του σκευάσματος από τους επαγγελματίες χρήστες σύμφωνα με την παλιά 
ετικέτα, μέχρι τις 19/12/2018. Μετά την ημερομηνία αυτή, η χρήση του σκευάσματος επιτρέπεται 
μόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Απόφαση.  

5. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που 
προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

6. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 186236/16.06.2010 απόφασής μας, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 

 
 

     Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 
 
 
                   Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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