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«Διεύρυνση της με αριθμό 14782 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος
(εντομοκτόνο) REVOLUX 250 WG (spinetoram 25% β/β) ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε
ήσσονος σημασίας χρήσεις), τις δηλώσεις προφύλαξης 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 ν. 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. Τη με αριθμό 10088/115732/26-9-2013 Υπουργική 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».
5. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄45).
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. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής
«με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία
Γενική Διεύθυνση” (Β΄4612/19.10.2020).
8. Τη με αριθ. πρωτ. 13348/144359/20.02.2017 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό
14601 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος αναφοράς (εντομοκτόνο)
DELEGATE 250 WG (spinetoram 25% β/β), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
9. Τη με αριθ. πρωτ. 8863/245422/21.10.2021 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό
14782 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) REVOLUX 250
WG (spinetoram 25% β/β).
10. Τη με αριθ. πρωτ. 11092/303760/02.11.2021 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α

Διευρύνουμε την με αριθμό 14782 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος
(εντομοκτόνο) REVOLUX 250 WG (spinetoram 25% β/β), που χορηγήθηκε με την Υπ. Αριθ.
8863/245422/21.10.2021 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήσεις), τις
δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά
όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Συγκεκριμένα τα σημεία 5, 11 και 13 διαμορφώνονται ως εξής:
5 Φάσμα δράσης
Πεδίο
Εφαρμογής

Στόχος

Δόσεις σκευάσματος
Όγκος ψεκ.
γρ/στρέμμα
υγρού
(max)
λίτρα/στρέμμα

Καρπόκαψα
(Cydia pomonella CARPPO),
(Cydia molesta LASPMO)
Μηλοειδή
Μηλιά
MABSD,
Αχλαδιά
PYUCO,
Κυδωνιά
CYDOB

Φυλλοδέτες
(Pandemis
heparana PANDHE),
(Lithocolletis sp.LITHSP)

35

100-120

Τρόπος και
χρόνος
εφαρμογής

Εφαρμογή στην
έναρξη ή στο
μέγιστο των
πτήσεων και
σύμφωνα με τις
γεωργικές
προειδοποιήσεις.

Μέγιστος αριθμός
εφαρμογών ανά
καλλιεργητική
περίοδo

1

BBCH 70-87
Φυλλορύκτης
(Leucoptera
malifoliella LEUCSC)

Μηλοειδή
Αχλαδιά
PYUCO

Πυρηνόκαρπα
Ροδακινιά
PRNPS,
Βερυκοκιά
PRNAR

Ψύλλα
(Cacopsylla sp. –
CCPSSP),
(Psylla sp. – PSYLSP)

40

100-120

Εφαρμογή στις
νέες
εκκολαπτόμενες
νύμφες της 2ης
και 3ης γενεάς και
σύμφωνα με τις
γεωργικές
προειδοποιήσεις.
BBCH 70-87

1

100-120

Εφαρμογή στην
έναρξη ή στο
μέγιστο των
πτήσεων και
σύμφωνα με τις
γεωργικές
προειδοποιήσεις
BBCH 70-89

1

Φυλλοδέτες
(Adoxophyes orana
CAPURE)
Βλαστορύκτης
(Anarsia lineatella ANARLI)

35

Καρπόκαψα
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(Cydia molesta LASPMO)
Πυρηνόκαρπα
Ροδακινιά
PRNPS,
Βερικοκιά
PRNA

Θρίπας
(Frankliniella
occidentalis FRANOC)

35

100-120

Η εφαρμογή
γίνεται με την
εμφάνιση του
εντόμου
σύμφωνα με τις
γεωργικές
προειδοποιήσεις
BBCH 70-89

1

100-120

Εφαρμογή στην
έναρξη ή στο
μέγιστο των
πτήσεων και
σύμφωνα με τις
γεωργικές
προειδοποιήσεις
BBCH 70-89

1

Φυλλοδέτες
(Adoxophyes orana
- CAPURE)
Πυρηνόκαρπα
Δαμασκηνιά
PRNDO

Ανάρσια
(Anarsia lineatella ANARLI)

35

Kαρπόκαψα
(Cydia funebrana LASPFU)

Ελιά
OLVEU

Φιστικιά*
PIAVE
(Χρήση
ήσσονος
σημασίας)

Κερασιά*
PRNAV
(Χρήση
ήσσονος

Πυρηνοτρήτης
(Prays oleae PRAYOL)

10

100-150

Ψύλλα Φιστικιάς
(Agonoscena sp. AGONSP)

40

100-120

Σκώρος Φιστικιάς
(Palumbina guerinii
STATGU)

40

100-120

Μύγα των
φρούτων
(Drosophila suzukii
–
DROSSU)

30

80-150

Εφαρμογή στο
πρώτο στάδιο
εκκόλαψης
αυγών της
καρποφάγου
γενεάς και
σύμφωνα με τις
γεωργικές
προειδοποιήσεις.
BBCH 69-73
Εφαρμογή στις
νέες
εκκολαπτόμενες
νύμφες της 2ης
και 3ης γενεάς και
σύμφωνα με τις
γεωργικές
προειδοποιήσεις.
BBCH 75-79
Εφαρμογή στην
έναρξη ή στο
μέγιστο των
πτήσεων και
σύμφωνα με τις
γεωργικές
προειδοποιήσεις.
BBCH 75-79
Με την εμφάνιση
των πρώτων
εντόμων και
σύμφωνα με τις
γεωργικές

2/ 28

1

1

2/ 28
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σημασίας)

Βυσσινιά*
(Χρήση
ήσσονος
σημασίας)

Αμυγδαλιά*
PRNDU
(Χρήση
ήσσονος
σημασίας)

Καρυδιά*
IUGRE
(Χρήση
ήσσονος
σημασίας)

Φουντουκιά*
CYLAV
(Χρήση
ήσσονος
σημασίας)

Καστανιά*
CSNSA
(Χρήση
ήσσονος
σημασίας)

Μύγα των
φρούτων
(Drosophila suzukii
–
DROSSU)

30

80-150

Καρπόκαψα
(Cydia pomonella –
CARPPO)
Ανάρσια
(Anarsia lineatella ANARLI)

35

100-120

35

100-120

Ανάρσια
(Anarsia lineatella ANARLI)
Καρπόκαψα
(Cydia pomonella –
CARPPO)
Καρπόκαψα
(Cydia pomonella –
CARPPO)
Φυλλοδέτες
(Archips rosanus –
CACORO)
(Archips podanus CACOPO)
Φυλλοδέτης
(Archips rosanus –
CACORO)
(Archips podanus CACOPO)
Καρπόκαψα
(Cydia (Lapeyresia)
splendana –
LASPSL)
(Cydia
(Laspeyresia)
fagiglandana –
LASPGR)

35

35

προειδοποιήσεις.
BBCH 75-87
Με την εμφάνιση
των πρώτων
εντόμων και
σύμφωνα με τις
γεωργικές
προειδοποιήσεις.
BBCH 75-87
Εφαρμογή στην
έναρξη ή στο
μέγιστο των
πτήσεων και
σύμφωνα με τις
γεωργικές
προειδοποιήσεις.
BBCH 75-79
Εφαρμογή στην
έναρξη ή στο
μέγιστο των
πτήσεων και
σύμφωνα με τις
γεωργικές
προειδοποιήσεις.
BBCH 75-79

2/ 28

1

1

100-120

Εφαρμογή στην
έναρξη ή στο
μέγιστο των
πτήσεων και
σύμφωνα με τις
γεωργικές
προειδοποιήσεις.
BBCH 75-79

1

100-120

Εφαρμογή στην
έναρξη ή στο
μέγιστο των
πτήσεων και
σύμφωνα με τις
γεωργικές
προειδοποιήσεις.
BBCH 75-79

1

Παρατηρήσεις:
*Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές
επιπτώσεις στις καλλιέργειες Κερασιάς, Βυσσινιάς, Φιστικιάς, Αμυγδαλιάς, Καρυδιάς, Φουντουκιάς,
Καστανιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές ο
κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη
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φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

11

Δηλώσεις
προφύλαξης

P102: Μακριά από παιδιά
P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P501: Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη ακολουθώντας τους ισχύοντες
κανονισμούς.
P202: Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες
προφύλαξης.
P260: Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/
εκνεφώματα.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα
ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμειξη/ φόρτωση και
κατά την εφαρμογή.
Σε περίπτωση επανεισόδου στη καλλιέργεια φοράτε μακρύ παντελόνι,
μακρυμάνικο πουκάμισο, γάντια και μπότες.
SP 1: Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του (Μην ξεπλένετε
τον ψεκαστικό εξοπλισμό κοντά σε επιφανειακά νερά, αποφύγετε τη ρύπανση
μέσω αγροτικών δρόμων ή αυλακιών).
SPe 3: Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών διατηρείτε ζώνη φυτικής
ανάσχεσης 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα με ταυτόχρονη χρήση
ακροφυσίων μειωμένης διασποράς 90%.
SPe 3: Για την προστασία των αρθροπόδων μη-στόχων διατηρείτε αψέκαστη ζώνη
5 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μειωμένης διασποράς 70% ή
διατηρείτε αψέκαστη ζώνη 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων
μειωμένης διασποράς 20% στην καλλιέργεια της ελιάς.
SPe 3: Για την προστασία των αρθροπόδων μη-στόχων διατηρείτε αψέκαστη ζώνη
10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μειωμένης διασποράς 70% στις
καλλιέργειες πυρηνόκαρπων/ μηλοειδών/ ακρόδρυων.
SPe 8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και τα
έντομα επικονιαστές μην ψεκάζετε κατά την άνθηση. Να μην ψεκάζετε όταν οι
μέλισσες είναι ενεργές για τη συλλογή γύρης. Απομακρύνετε ή καλύψτε τις
κυψέλες κατά την εφαρμογή. Μην ψεκάζετε όταν υπάρχουν ανθισμένα ζιζάνια.
Απομακρύνετε τα ζιζάνια πριν ανθήσουν.

13 Προστασία Καταναλωτών
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για
μετασυλλεκτικές χρήσεις
Μηλοειδή
[Μηλιά (0130010), Αχλαδιά (0130020), Κυδωνιά (0130030)]
Πυρηνόκαρπα
[Ροδακινιά (0140030), Βερικοκιά (0140010), Δαμασκηνιά (0140040)]
Ελιά (0161030, 0402010)
Κερασιά (0140020), Βυσσινιά (0140020)
Φιστικιά (0120100), Αμυγδαλιά (0120010), Καρυδιά (0120110),
Φουντουκιά (0120060), Καστανιά(0120040)

Ημέρες

7
21
3
14
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Β

•
•

•

Γ

Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα
απόφαση.
Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ,
επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα
ισχύουσας ετικέτας.
Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις
συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη
ετικέτα.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 8863/245422/21.10.2021 Απόφαση του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ
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