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Syngenta Hellas ΑΕΒΕ
Λ. Ανθούσας 153 49
Ανθούσα Αττικής

ΘΕΜΑ: «Τρο̟ο̟οίηση της άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτο̟ροστατευτικού
̟ροϊόντος (εντοµοκτόνο) MATCH (δ.ο. lufenuron) ως ̟ρος το φάσµα δράσης και
την τελευταία ε̟έµβαση ̟ριν τη συγκοµιδή λόγω αλλαγής των ανωτάτων ορίων
υ̟ολειµµάτων (Mrls)»

1.

2.

3.

4.

5.
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AΠΟΦΑΣΗ
Ο YΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υ̟όψη:
Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1107/09 (L 309/24.11.09) του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά µε τη διάθεση φυτο̟ροστατευτικών
̟ροϊόντων στην αγορά και συγκεκριµένα το άρθρο 45.
Το Νόµο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά, ορθολογική
χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις και συναφείς διατάξεις, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και
ισχύει.
Τον Κανονισµό 396/2005 του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης
Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοί̟ων φυτοφαρµάκων µέσα η ̟άνω στα
τρόφιµα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής ̟ροέλευσης και για την τρο̟ο̟οίηση της
οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει.
Τον Κανονισµό (ΕΕ) 2018/78 της Ε̟ιτρο̟ής της 16ης Iανουαρίου 2018 για την
τρο̟ο̟οίηση των ̟αραρτηµάτων II και III του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του
Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοί̟ων
για τις ουσίες 2-phenylphenol, bensulfuron-methyl, dimethachlor και lufenuron µέσα ή
̟άνω σε ορισµένα ̟ροϊόντα.
Την υ̟’ αριθ. ̟ρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β’/1-03-2017) Α̟όφαση µε θέµα "
Μεταβίβαση του δικαιώµατος υ̟ογραφής «µε εντολή Υ̟ουργού και Υφυ̟ουργού» στους:
Γενικό Γραµµατέα, Γενικό Γραµµατέα Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών
Πόρων, Προϊσταµένους Γενικής ∆ιεύθυνσης, Προϊσταµένους ∆ιεύθυνσης, Προϊσταµένους
Τµήµατος και Υ̟εύθυνους Γραφείου του Υ̟ουργείου Αγροτικής Ανά̟τυξης και
Τροφίµων".
Το εισηγητικό σηµείωµα της Υ̟ηρεσίας
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A.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τρο̟ο̟οιούµε τα σηµεία 5 και 13 της µε αριθ. 14.563 οριστικής άδειας διάθεσης στην
αγορά του φυτο̟ροστατευτικού ̟ροϊόντος ΜΑΤCH, ̟ου χορηγήθηκε µε την αριθ. ̟ρωτ.
4455/51004/26-4-2016 Y.A., ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει, σύµφωνα µε τα ̟αρακάτω:
5 5.1 Φάσµα δράσης
ΠΕΔΙΟ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Τομάτα,
Mελιτζάνα,
Πιπεριά
(θερμοκηπίου)

ΣΤΟΧΟΙ

ΔΟΣΕΙΣ
κ.εκ./100 Όγκος
λίτρα
ψεκαστικού
ψεκ.υγρό υγρού
Λίτρα/
στρέμμα
100
50-100

Μέγιστη
Δόση
κ.εκ/
στρέμμα

Θρίπας
Frankliniella
occidentalis
Τhrips tabaci

200

200

Πράσινο
σκουλίκι
Helicoverpa
armigera

100

Πράσινο
σκουλίκι
Helicoverpa
armigera

100

Σποντόπτερα
Spodoptera
sp

Αγγούρι,
Κολοκυθάκι
(θερμοκηπίου)

50-100

100

Σποντόπτερα
Spodoptera
sp

Κολοκύθα
Πεπόνι
Καρπούζι
(θερμοκηπίου)

Θρίπας
Frankliniella
occidentalis
Τhrips tabaci

200

Πράσινο
σκουλήκι
Helicoverpa
armigera
Σποντόπτερα
Spodoptera
sp

100

Θρίπας
Frankliniella
occidentalis

200

Τρόπος και
χρόνος
εφαρμογής

Αριθμός
εφαρμογών

Οι
εφαρμογές
να γίνονται
νωρίς με
την
εμφάνιση
της
προσβολής

3 εφαρμογές
με
μεσοδιάστημα
7 ημερών
εφόσον
απαιτείται

Οι
εφαρμογές
να γίνονται
νωρίς με
την
εμφάνιση
της
προσβολής

2 εφαρμογές
με
μεσοδιάστημα
7 ημερών
εφόσον
απαιτείται

Οι
εφαρμογές
να γίνονται
νωρίς με
την
εμφάνιση
της
προσβολής

2-3
εφαρμογές με
μεσοδιάστημα
7 ημερών

200

50-100

100

200
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Ανθοκομικά
(θερμοκηπίου)
Καλλωπιστικά
άνθη
(Χρυσάνθεμο,
μαργαρίτα,
ζέρμπερα,
γαρύφαλλο),
καλλωπιστικά
γλαστρικά
(αφρικανική
βιολέτα,
κυκλάμινο,
διεφενμπάχια,
πελαργόνιο,
βερβένα),
καλλωπιστικοί
θάμνοι
(βιβούρνο) και
τριαντάφυλλα.

Πράσινο
σκουλίκι
Helicoverpa
armigera
Σποντόπτερα
Spodoptera
sp

100

Θρίπας
Frankliniella
occidentalis

200

50- 100

100

Οι
εφαρμογές
να γίνονται
νωρίς με
την
εμφάνιση
της
προσβολής

200

13
13.1 Έχουν οριστεί Κοινοτικά Μrls

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

Φυτικά προϊόντα

Τομάτα, μελιτζάνα, πιπεριά, αγγούρι,
κολοκυθάκι
(θερμοκηπίου)
Κολοκύθα, πεπόνι, καρπούζι
(θερμοκηπίου)
Ανθοκομικά (θερμοκηπίου)

Ημέρες

7

3
Μη
εφαρμόσιμο

3 εφαρμογές
με
μεσοδιάστημα
10-25 ημερών
εφόσον
απαιτείται
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Β. 1.
Ε̟ιτρέ̟εται η διάθεση του σκευάσµατος µε ετικέτα σύµφωνη µε τη µέχρι σήµερα
ισχύουσα έγκριση, µέχρι δύο (2) µήνες α̟ό την υ̟ογραφή της ̟αρούσας Α̟όφασης.
2.
Για τις ̟οσότητες του σκευάσµατος ̟ου έχουν ήδη διατεθεί σε καταστήµατα
χονδρικής ή λιανικής ̟ώλησης, ο κάθε υ̟εύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά
οφείλει να χρησιµο̟οιήσει κάθε ̟ρόσφορο µέσο ε̟ιδεχόµενο ελέγχου, για να ειδο̟οιήσει
για την ̟αρούσα τα καταστήµατα χονδρικής ή λιανικής ̟ώλησης ̟ου έχουν ήδη
̟ροµηθευτεί τα εν λόγω σκευάσµατα.
3.
Κατά την ̟ώληση συσκευασιών µε ̟αλαιές ετικέτες, ο υ̟εύθυνος ε̟ιστήµονας των
καταστηµάτων χονδρικής ή λιανικής ̟ώλησης οφείλει να ενηµερώνει για την ̟αρούσα
τους ε̟αγγελµατίες χρήστες, και να βεβαιώνει τούτο στο ̟εδίο των ̟αρατηρήσεων του
εντύ̟ου ηλεκτρονικής καταγραφής της ̟ώλησης.
4.
Οι ε̟αγγελµατίες χρήστες ̟ου έχουν ήδη ̟ροµηθευτεί ̟οσότητες του σκευάσµατος
οφείλουν να συµµορφώνονται µε την ̟αρούσα α̟όφαση.
Γ.
Ως ̟ρος τα λοι̟ά στοιχεία ισχύει η µε αριθ. 4455/51004/26-4-2016 α̟όφασή µας ό̟ως
τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

∆ρ Α. ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ

