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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αθήνα,    21.03.2019 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 2408/42098 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ   
    
Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: Dow AgroSciences Export SAS, Γαλλίας 
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  (διά του υπεύθυνου επικοινωνίας 
Πληροφορίες:  Κ. Μητσοπούλου                                    ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 
Τηλέφωνο:  210 92 87 165   Λ. Μεσογείων 335-  

Χαλάνδρι, Τ.Κ.15231  
e-mail: kmitsopoulou@minagric.gr e-mail: kdimizas@elanco.gr 
 
ΘΕΜΑ:«Τροποποίηση της με αριθμό 14609 άδειας διάθεσης στην αγορά του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) RADIANT 120 SC (δ.ο spinetoram 12 % 
β/ο) ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήση)» 

 
AΠΟΦΑΣΗ  

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
      Έχοντας υπόψη: 
1. 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 51 αυτού. 

2. Το Νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) 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. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των 
ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 
1999/45/EΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006. 

6. 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». 

7. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1606/16641/14.02.2017 (ΦΕΚ 629/Β’/01.03.2017) Απόφαση με θέμα 
"Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: 
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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". 

8. Τη με αριθ. πρωτ. 4265/41732/25.05.2017 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με 
αριθμό 14609 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) 
RADIANT 120 SC (δ.ο spinetoram 12 % β/ο). 

9. Τη με αριθ. πρωτ. 2408/42098/01.03.2019, αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Α Τροποποιούμε την με αριθμό 14609 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος (εντομοκτόνο) RADIANT 120 SC (δ.ο spinetoram 12 % β/ο), που χορηγήθηκε με την 
Υπ. Αριθ. 4265/41732/25.05.2017 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήση)  

 
Συγκεκριμένα, το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής: 
 

5  Φάσμα δράσης  

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος 
 

Τρόπος  
Και 

 Χρόνος 
 εφαρμογής 

Μέγιστος 
αριθμός 

εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική 

περίοδο 

κ.εκ./ 
στρέμμα 

(max) 

κ.εκ./ 
100 

λίτρα 
ψεκ. 

Υγρού 

Όγκος 
ψεκ. 

υγρού 
λίτρα / 

στρέμμα 

Αμπέλι 

(Επιτραπέζιο, 
Οινοποιήσιμο, 
Σταφίδα) 

VITVI 

Ευδεμίδα 
(Lobesia 
botrana) 
POLYBO 

 
Μύγα 

Μεσογείου 
Ceratitis 

capitata* 
(CERTCA) 

20-30  40-100 Εφαρμογή είτε στο 
μέγιστο των 

πτήσεων ή στην 
έναρξη των πτήσεων 
στη 2η και 3η γενεά 

και 
επαναλαμβάνεται, 
αν χρειάζεται, μετά 
από 28 ημέρες και 

σύμφωνα με το 
σύστημα των 

γεωργικών 
προειδοποιήσεων. 

BBCH 71-89 
σχηματισμού 

σταφυλής μέχρι 
πλήρη ωρίμανση. 

2 

Θρίπας 
(Frankliniella 
occidentalis) 

FRANOC 

20-30  40-100 Η εφαρμογή γίνεται  
με την εμφάνιση του 

εντόμου και 
επαναλαμβάνεται, 
αν χρειάζεται μετά 

από 28 μέρες 
ανάλογα με το 

2 
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επίπεδο της 
προσβολής και 
σύμφωνα με τις 

γεωργικές 
προειδοποιήσεις. 

Συνίσταται το 
ψεκαστικό υγρό να 

καλύπτει το 
φύλλωμα και κυρίως 

τα σταφύλια. 

BBCH 71-89 
σχηματισμού 

σταφυλής μέχρι 
πλήρη ωρίμανση. 

Βαμβάκι1 
GOSHE 

Πράσινο 
σκουλήκι  
(Heliothis 
armigera) 
HELIAR 

50 -- 50 Εφαρμογές με την 
εμφάνιση των 

νεαρών προνυμφών. 

Οι εφαρμογές 
γίνονται με την 
εμφάνιση των 

ανθικών οργάνων 
και μέχρι το άνοιγμα 
20% των καρυδιών. 

BBCH 51-72 
έναρξη της 

ανθοφορίας μέχρι 
εμφάνισης του 20% 

των καψών. 

1 

1Μην ψεκάζετε κατά την περίοδο της άνθησης (BBCH 60-69).  
Μην καταναλώνετε αμπελόφυλλα στα οποία έχει γίνει εφαρμογή του προϊόντος.  
*Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές 
επιπτώσεις από τη χρήση του σκευάσματος. Για τη χρήση αυτή, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για 
πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από την εφαρμογή του σκευάσματος. 

     
 
 

 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. 
Δ/ΝΣΗΣ 

     

 
     

  
   
  Ι. ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ 

 

Β  Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 4265/41732/25.05.2017 Απόφαση του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  
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