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ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 14601 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού   

προϊόντος (εντομοκτόνο) DELEGATE 250 WG (δ.ο. spinetoram) ως προς το φάσμα δράσης 
(διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήση) και την τελευταία επέμβαση του σκευάσματος πριν τη 
συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά» 

 
 

AΠΟΦΑΣΗ  
Ο  

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 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 51 
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 Κανονισμό (ΕΚ) 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) αριθμό 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του 
Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά 
τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στον οποίο έχoυν συμπεριληφθεί η δραστική ουσία 
spinetoram. 

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 140/2014, της Επιτροπής της 13ης Φεβρουαρίου 2014 για την έγκριση της 
δραστικής ουσίας spinetoram, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, 
και για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της 
Επιτροπής. 

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 2017/1777, της Επιτροπής της 29ης Σεπτεμβρίου 2017 για την 
τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες Bacillus 
amyloliquefaciens στέλεχος FZB24, Bacillus amyloliquefaciens στέλεχος MBI 600, αργιλούχο ξυλάνθρακα, 
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dichlorprop-P (διχλωροπρόπιο-P), ethephon (αιθεφόνη), etridiazole (ετριδιαζόλη), flonicamid 
(φλονικαμίδη), fluazifop-P (φλουαζιφόπιο-P), υπεροξείδιο του υδρογόνου, μεταλδεΰδη, penconazole 
(πενκοναζόλη), spinetoram (σπινετοράμη), Urtica spp. και tau-fluvalinate (τ- φλουβαλινάτη) μέσα ή πάνω 
σε ορισμένα προϊόντα. 

7. Τον Κανονισμό (EΚ) με αριθμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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) με αριθμό 1907/2006. 

8. Την υπ’ αριθμό 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: 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". 

9.  Τη με αριθμό πρωτ. και 2585/36043/08.03.2018 αξιολόγηση (Registration Report) της ΑΑΑ  για το προϊόν. 
10. Τις με αριθμό πρωτ. 12077/116354/03.11.2017 και 2713/38438/13.03.2018 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης 

εταιρείας. 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Ι. Τροποποιούμε την με αριθμό 14601 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(εντομοκτόνο) DELEGATE 250 WG (δ.ο. spinetoram), που χορηγήθηκε με την υπ. αριθμό πρωτ. 
13348/144359/20.02.2017 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως προς το 
φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήση) και το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ 
εφαρμογής και πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το 
σκεύασμα. 
 

 Συγκεκριμένα τα σημεία 5 και 13 διαμορφώνονται ως εξής: 

 
5  Φάσμα δράσης  

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος 
 

Τρόπος και 
χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 
αριθμός 

εφαρμογών 
ανά 

καλλιεργητική 
περίοδο 

γρ/ 
στρέμμα 

(max) 

Όγκος 
ψεκ. 

υγρού 
λίτρα / 

στρέμμα 

Μηλοειδή 
Μηλιά  
MABSD 

αχλαδιά, 
PYUCO 

κυδωνιά 
CYDOB 

Καρπόκαψα  
(Cydia pomonella - CARPPO),  
(Cydia molesta - LASPMO)  
 
Φυλλοδέτες  
(Pandemis heparana - PANDHE), 
(Lithocolletis sp.- LITHSP) 
 
Φυλλορύκτης  
(Leucoptera malifoliella - LEUCSC) 

35 
 

100-120 Εφαρμογή στην 
έναρξη ή στο 
μέγιστο των 
πτήσεων και 

σύμφωνα με τις 
γεωργικές 

προειδοποιήσεις. 
 

BBCH 70-87 

1 
 

Μηλοειδή 
Αχλαδιά 
PYUCO 

 

Ψύλλα 
(Cacopsylla sp. – CCPSSP), 

(Psylla sp. – PSYLSP) 

40 
 

100-120 Εφαρμογή στις 
νέες 

εκκολαπτόμενες 
νύμφες της 2

ης
 

και 3
ης

 γενεάς και 
σύμφωνα με τις 

1 
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γεωργικές 
προειδοποιήσεις. 

 
BBCH 70-87 

Πυρηνόκαρπα 
Ροδακινιά 

PRNPS 
 Νεκταρινιά 

PRNPN 
Βερυκοκιά 

PRNAR 

Φυλλοδέτες 
(Adoxophyes orana - CAPURE) 
 
Βλαστορύκτης 
(Anarsia lineatella - ANARLI) 
 
Καρπόκαψα 
(Cydia molesta - LASPMO) 

35 
 
 

100-120 Εφαρμογή στην 
έναρξη ή στο 
μέγιστο των 
πτήσεων και 

σύμφωνα με τις 
γεωργικές 

προειδοποιήσεις. 
 

BBCH 70-89 

1 
 

Πυρηνόκαρπα 
Ροδακινιά 

PRNPS 
Νεκταρινιά 

PRNPN 
Βερικοκιά 

PRNAR 
 

Θρίπας 
(Frankliniella occidentalis - FRANOC) 

35 
 

100-120 Η εφαρμογή 
γίνεται  με την 
εμφάνιση του 

εντόμου 
σύμφωνα με τις 

γεωργικές 
προειδοποιήσεις. 

 
BBCH 70-89 

1 
 

Πυρηνόκαρπα 
Δαμασκηνιά 

PRNDO 
 

Bανίλια 
 PRNCF 

Φυλλοδέτες 
(Adoxophyes orana - CAPURE) 
 
Ανάρσια 
(Anarsia lineatella - ANARLI) 
 
Kαρπόκαψα 
(Cydia funebrana - LASPFU) 

35 
 

100-120 Εφαρμογή στην 
έναρξη ή στο 
μέγιστο των 
πτήσεων και 

σύμφωνα με τις 
γεωργικές 

προειδοποιήσεις. 
 

BBCH 70-89 

1 
 

Ελιά 
OLVEU 

 

Πυρηνοτρήτης 
(Prays oleae - PRAYOL) 

10 
 

100-150 Εφαρμογή στο 
πρώτο στάδιο 

εκκόλαψης 
αυγών της 

καρποφάγου 
γενεάς και  

σύμφωνα με τις 
γεωργικές 

προειδοποιήσεις. 
 

BBCH 69-73 

2/ 28  

Κερασιά 
PRNAV 

 
(Χρήση 

ήσσονος 
σημασίας) 

Μύγα των φρούτων  
(Drosophila suzukii – DROSSU) 

30 
 
 

80-150 Με την εμφάνιση 
των πρώτων 
εντόμων και 

σύμφωνα με τις 
γεωργικές 

προειδοποιήσεις. 
 

BBCH 75-87 

2/ 28 

Για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας*:  

*Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές 

επιπτώσεις στις καλλιέργειες ήσσονος σημασίας 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 φυτοτοξικότητα από τη χρήση του.  
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13 

Προστασία των καταναλωτών 
 

 

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

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 

 Μηλοειδή 
 (μηλιά, αχλαδιά, κυδωνιά) 

7  

 Πυρηνόκαρπα 
 (ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά, 

βανίλια, δαμασκηνιά) 

7  

 Ελιά 21  

 Κεράσι 3  

 
 

 
ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 13348/144359/20.02.2017 απόφασή μας. 

 
 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
 

             Γ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 
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