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ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) PLURAL 

200 SL, σε εφαρμογή του Εκτελεστικού Κανονισμού 485/2013/ΕΕ » 
 

 

AΠΟΦΑΣΗ  

Ο  

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

 

      Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24-11-2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 21
ης

 Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου. 

2. Το Νόμο υπ’ αριθ. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/27-01-2012/τΑ΄) με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων 

στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις». 

3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό αριθ. 540/2011/ΕΕ (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 Κανονισμό 485/2013/ΕΕ (L 139/25-5-2013) με θέμα την “τροποποίηση του εκτελεστικού 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011, όσον αφορά τους όρους έγκρισης των δραστικών ουσιών 

clothianidin, thiamethoxam και imidacloprid και για την απαγόρευση της χρήσης και πώλησης 

σπόρων που έχουν υποστεί επέμβαση με φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτές τις 

δραστικές ουσίες”. 

5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 280665/06-04-2009 (ΦΕΚ 970/22-5-2009/τB΄) απόφαση του Υφυπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό 

Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να 

υπογράφουν με ‘Εντολή Υφυπουργού’».  

6. Τη με αριθ. πρωτ. 7310/80243/28.6.13 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 

1. Σε εφαρμογή του Εκτελεστικού Κανονισμού 485/2013/ΕΕ, τροποποιούμε την με αριθ. 

14.130 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) PLURAL 200 SL, ως προς 

τις παραγράφους 5 (φάσμα δράσης) και 13.2 (τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή). 
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Συγκεκριμένα:  

Α) Η παράγραφος 5 της με αριθ. 186236/16.6.10 Απόφασής μας, διαμορφώνεται ως ακολούθως: 

 

5  5.1 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 

Εφαρμογής 
Στόχος 

Δόσεις σκευάσματος 

Τρόπος και χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος αριθμός 

εφαρμογών ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο/μεσοδιάσ

τημα εφαρμογών 

κ.εκ./ 100 

λίτρα ψεκ. 

υγρού 

Όγκος 

ψεκαστικ

ού 

υγρού/ 

στρέμμα 

κ.εκ./ 

στρέμμα 

Εσπεριδοειδή: 

Πορτοκαλιά, 

Λεμονιά, 

Μανταρινιά, 

Γκρέιπ-φρούτ 

-Εριώδης 

αλευρώδης 

(Αleurothrixus 

floccosus) 

 

 

 

-Φυλλοκνίστης 

(Phyllocnistis 

citrella) 

75  

 

 

 

 

 

 

50-75* 

200-400 

 

 

 

 

 

 

200-400 

150-300 

 

 

 

 

 

 

100-300 

Ψεκασμός φυλλώματος 

μετά την περίοδο της 

ανθοφορίας. 

Με την εμφάνιση των 

νυμφών του εντόμου 

(στάδια L1 και L2). 

 

Ψεκασμός φυλλώματος 

με την έναρξη της 

προσβολής, μετά την 

περίοδο της ανθοφορίας.  

 

 

 

 

2 εφαρμογές ανά 

20-30 ημέρες 

 

Αχλαδιά Ψύλλα αχλαδιάς 

(Cacopsylla 

pyri) 

60  150 90 Ψεκασμός φυλλώματος 

με την έναρξη της 

προσβολής, μετά την 

καρπόδεση έως την 

έναρξη αλλαγής 

χρώματος (BBCH 71-79). 

 

1 

Ροδακινιά -Αφίδες 

(Myzus persicae,     

M. nicotianae) 

25-30* 150-250 37,5-75 Ψεκασμός φυλλώματος 

με την έναρξη της 

προσβολής, μετά την 

καρπόδεση έως την 

έναρξη αλλαγής 

χρώματος (BBCH 71-79). 

 

2 εφαρμογές ανά 

28 ημέρες 

 

Τομάτα 

υπαίθρου 

-Αφίδες 

(Macrosiphum 

euphorbiae) 

-Αλευρώδης 

(Trialeurodes 

vaporariorum) 

50 50-100 25-50 Ψεκασμός φυλλώματος 

με την έναρξη της 

προσβολής. 

2 εφαρμογές ανά 

14 ημέρες 

 

Τομάτα 

θερμοκηπίου 

-Αλευρώδης 

(Trialeurodes 

vaporariorum) 

--- --- 75-125 (5) 

 

 

Ριζοπότισμα με το νερό 

της άρδευσης. 

2 εφαρμογές ανά 

14 ημέρες 

 

Αγγούρι 
(θερμοκηπίου) 

Αλευρώδης 

(Trialeurodes 

vaporariorum) 

--- --- 75-125 (5) 

 

 

Ριζοπότισμα - προληπτική 

εφαρμογή 

 

2 εφαρμογές ανά 

14 ημέρες 

 

Βαμβάκι Αφίδες 

(Aphis gossypii) 

--- 50-80 50 Ψεκασμός φυλλώματος 

με την έναρξη της 

προσβολής μετά την 

περίοδο της ανθοφορίας. 

 

2 εφαρμογές ανά 

14 ημέρες 

 

Πατάτα -Αφίδες 

(Macrosiphum 

euphorbiae) 

-Δορυφόρος 

(Leptinotarsa 

decemlineata) 

--- 50-100 50 Με την έναρξη της 

προσβολής και μέχρι 4 

αφίδες ανά φύλλο. Να 

μην εφαρμόζεται όταν 

υπάρχει μελίτωμα.  

2 εφαρμογές ανά 

14 ημέρες 
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Καπνός -Αφίδες 

(Myzus persicae,  

M. nicotianae) 

25-60 

 

 

 

 

 

 

--- 

50-100 

 

 

 

 

 

 

--- 

25-30 

 

 

 

 

 

 

50-100 (5)   

Ψεκασμός φυλλώματος 

με την εμφάνιση της 

προσβολής. Ο ψεκασμός 

επαναλαμβάνεται με την 

επανεμφάνιση της 

προσβολής  

 

Ριζοπότισμα με το νερό 

της μεταφύτευσης 

 

2 εφαρμογές ανά 

20-30 ημέρες 

 

 

 

 

 

 

1 

 

*: το εύρος της δόσης εξαρτάται από την ένταση της προσβολής 

 

Παρατηρήσεις: 

(1): Στα εσπεριδοειδή σε προγράμματα ολοκληρωμένης αντιμετώπισης συνιστάται να εφαρμόζεται 

όταν υπάρχει μικρός πληθυσμός ακμαίων του παρασίτου Cales noacki ωρίμων για ωοτοκία. 

(2): Στα εσπεριδοειδή σε περίπτωση προχωρημένης προσβολής (μικτός πληθυσμός) ο ψεκασμός 

επαναλαμβάνεται 20-30 ημέρες από τον προηγούμενο. 

(3): Στα εσπεριδοειδή για την καταπολέμηση του Φυλλοκνίστη (Phyllocnistis citrella) η μικρή δόση 

συνιστάται για μικρή πίεση προσβολής ενώ η μεγάλη δόση για μεγάλη πίεση προσβολής. 

(4): Στα εσπεριδοειδή σε περίπτωση προχωρημένης προσβολής εριώδη αλευρώδη (μικτός 

πληθυσμός) συνιστάται η προσθήκη (TANK-MIX) θερινού λαδιού σε δόση 1 λίτρου. 

(5): Στις περιπτώσεις εφαρμογής με ριζοπότισμα, το εύρος των δόσεων εξαρτάται από την 

πυκνότητα των φυτών 

(6) Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα όταν οι μέλισσες είναι σε φάση έντονης κινητικότητας. 

(7) Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα κατά την περίοδο της άνθισης. 

(8) Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα σε περίπτωση που εμφανίζεται μελίτωμα (π.χ. περισσότερο 

από 4 αφίδες ανά φύλλο).  

 

 

Β) Η παράγραφος 13.2 της με αριθ. 186236/16.6.10 Απόφασής μας, διαμορφώνεται ως ακολούθως:  
 

13.2 Τελευταία επέμβαση 

πριν τη συγκομιδή ή 

πριν τη διάθεση στην 

αγορά όταν πρόκειται 

για μετασυλλεκτικές 

χρήσεις: 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες  

Αχλαδιά, Τομάτα Υπαίθρου, Τομάτα 

Θερμοκηπίου, Αγγούρι Θερμοκηπίου, Καπνός 
7 

 

Καπνός (ριζοπότισμα) Μία εφαρμογή κατά 

τη μεταφύτευση 
 

Ροδακινιά, Πατάτα 14  

Εσπεριδοειδή 21  

Βαμβάκι 28  

 

 

2. Από τις 30/9/2013 και μετά επιτρέπεται η τιμολόγηση του σκευάσματος από τον κάτοχο της 

έγκρισης ή τον υπεύθυνο για τη διάθεση του σκευάσματος στην αγορά, μόνο εφόσον φέρει ετικέτα 

σύμφωνη με τα οριζόμενα στην παρούσα Απόφαση. 

3. Επιτρέπουμε την πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων του σκευάσματος με την παλιά ετικέτα από 

τα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων, μέχρι τις 

30/11/2013. Μετά την ημερομηνία αυτή, τυχόν αδιάθετες ποσότητες του σκευάσματος φέρουσες την 

παλιά ετικέτα, να επιστραφούν στην εταιρεία BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ. 

4. Επιτρέπουμε τη χρήση του σκευάσματος από τους επαγγελματίες χρήστες σύμφωνα με την παλιά 

ετικέτα, μέχρι τις 30/11/2013. Μετά την ημερομηνία αυτή, η χρήση του σκευάσματος επιτρέπεται 

μόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Απόφαση. 
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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. 186236/16.6.10 Απόφασή μας, όπως ισχύει σήμερα.   
 

 

 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

 

 

 

      M. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ 
 

 


