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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αθήνα,
05-06-2018
Αριθ. πρωτ: 4893/67043

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ταχ . Δ/νση:
TELEFAX:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
e-mail:

Λ. Συγγρού 150, 17671–ΑΘΗΝΑ

210 92 12 090
Ηλ. Νασιόπουλος
210 928 7211
inasiopoulos@minagric.gr

Προς: ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕ
(δια της εταιρείας ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕ,
Λ. Μεσογείων 335, 5231-Χαλάνδρι)

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθ. 60.510 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος
(μυκητοκτόνο) FONTELIS 20 SC (δραστική ουσία: penthiopyrad), ως προς τον υπεύθυνο
επικοινωνίας, τον υπεύθυνο για την τελική διάθεση στην αγορά, τα μεγέθη συσκευασίας, το
φάσμα δράσης, τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή »

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 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα τα
άρθρα 33, 37.4 και 45 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 Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25-5-2011, όπως ισχύει, σχετικά με την
εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, στον οποίο περιλαμβάνεται η δραστική ουσία
penthiopyrad.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 546/2011 της Επιτροπής της 10ης-6-11 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την
αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
5. 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.
6. 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, όπως ισχύει.
7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16-12-08 “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) 1907/2006”.
8. Την αριθ. 14309/162816/22.12.14 κοινή Υπουργική Απόφαση “Αντικατάσταση των εθνικών απαιτήσεων κατά
την αξιολόγηση για έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων βάση του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009” (Β΄ 3621).
9. Την τροποποίηση της έγκρισης του σκευάσματος FONTELIS στην Ιταλία (αριθμός καταχώρησης 15005)
καθώς και τη σχετική έκθεση αξιολόγησης, όπως αυτή αναρτήθηκε από τις αρχές της Ιταλίας στον
προβλεπόμενο ιστότοπο CIRCABC.
10. Το αριθ. ΕΜΠ 714/30.4.18 έγγραφο του ΜΦΙ (αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 4832/66075/8.5.18).
11. Τις αριθ. πρωτ. 2876/34332/24.3.15, 1370/20770/7.2.18, 1812/26192/16.2.18 και 4893/67043/9.5.18 σχετικές
αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.
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12. Την αριθ. 1606/16641/14.2.17 Απόφαση (Β΄ 629) με θέμα τη “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”.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Τροποποιούμε την αριθ. 60.510 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

(μυκητοκτόνο) FONTELIS 20 SC (δραστική ουσία: penthiopyrad), η οποία χορηγήθηκε με την αριθ.
1182/13612/24.2.16 (ΑΔΑ: Ω5ΤΙ4653ΠΓ-910) Απόφασή μας, ως προς τον υπεύθυνο επικοινωνίας, τον
υπεύθυνο για την τελική διάθεση στην αγορά, τα μεγέθη συσκευασίας, το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις
προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.
Οι παράγραφοι 1.4α, 1.4β, 2, 5, 11 και 13.2 της αριθ. 1182/13612/24.2.16 (ΑΔΑ: Ω5ΤΙ4653ΠΓ-910)
Απόφασής μας, διαμορφώνονται ως ακολούθως:

1.4α) Κάτοχος της άδειας:

ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Ύδρας 2 & Λ. Κηφισίας 280, 15232-Χαλάνδρι
Τηλέφωνο: 210 688 9700, Fax: 210 688 9799
E-mail: yannis.stamatas@dupont.com
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Μεσογείων 335, 15231-Χαλάνδρι
Τηλέφωνο: 2106726381, Fax: 2106749514
E-mail: kdimizas@elanco.gr
1.4β Υπεύθυνος για την τελική διάθεση ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
στην αγορά:
Λ. Μεσογείων 335, 15231-Χαλάνδρι
Τηλέφωνο: 2106726381, Fax: 2106749514
E-mail: kdimizas@elanco.gr
Συσκευασίες:

2.

Είδος
Φιάλη

5.

Μέγεθος
50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 480, 500, 750, 800, 840 και 960 κ.εκ.
1, 1.5, 1.68, 2, 2.4, 2.5, 3.6 , 4 , 4.8 , 5 και 10 λίτρα.

Υλικό
HDPE

Φάσμα δράσης:
Πεδίο Εφαρμογής

(1)
ΜΗΛΙΑ-ΑΧΛΑΔΙΑ

Στόχος

(2)
Φουζικλάδιο
(Venturia inaequalis,
Venturia pirina)
Ωίδιο
(Podosphaera
leucotricha)
Αλτερνάρια
(Alternaria spp)

Δόσεις σκευάσματος
κ.εκ/
στρέμμα
(max)

κ.εκ/ 100
λίτρα ψεκ.
υγρού

όγκος ψεκ.
υγρού
λιτρα /
στρέμμα

(3)

(4)

(5)

112,5 *

75

100-150*

vesicarium)
Βοτρύτης
Botrytis cinerea

(6)
Όταν αναμένεται
εμφάνιση της ασθένειας
από BBCH 10- έως το PHI

Μέγιστος αριθμός
εφαρμογών ανά
καλλιεργητική
περίοδο

(7)
2 με ελάχιστο
μεσοδιάστη-μα
εφαρμογών 7
ημέρες

* Σε περίπτωση εφαρμογών
έως το τέλος της
ανθοφορίας, χρησιμοποιήστε
όγκο νερού 100-120 λίτρα
/στρ (75-90 ml προϊόν / στρ).

Στεμφύλιο
(Stemphylium
ΤΟΜΑΤΑ,
βιομηχανική
ΤΟΜΑΤΑ,
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ,
ΑΓΓΟΥΡΙ
Αγρού

Τρόπος και χρόνος
εφαρμογής

240

200

50-120

Από την έναρξη της
ανθοφορίας όταν ο πρώτος
ανθοφόρος οφθαλμός είναι
ορατός μέχρι την πλήρη
ωρίμανση BBCH 51 – 89
Ελάχιστη δόση 200 κ.εκ
ανεξαρτήτως όγκου
ψεκαστικού διαλύματος

1
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ΤΟΜΑΤΑ,
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ,
ΑΓΓΟΥΡΙ
Θερμοκηπίου/προστατευόμενα

Βοτρύτης
Botrytis cinerea

ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ
(με βρώσιμο φλοιό):
Κολοκύθι (Υ) (CUUPG),
Αγγούρι (Υ) (CUMSA)

Ωίδιο
Sphaerotheca
fuliginea

ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ
(με βρώσιμο φλοιό):
Κολοκύθι (Θ) (CUUPG),
Αγγούρι (Θ) (CUMSA)

Ωίδιο
Sphaerotheca
fuliginea

ΦΥΛΛΩΔΗ
ΛΑΧΑΝΙΚΑ
(Υπαίθρου):
Μαρούλι (LACSA),
Σπανάκι (SPQOL),
Λικοτρίβολο (VLLLO),
Ρόκα (ERUVE),
Κάρδαμο (BARVE),
Σέσκουλα (BEAVV).

50-120

Από την έναρξη της
ανθοφορίας όταν ο πρώτος
ανθοφόρος οφθαλμός είναι
ορατός μέχρι την πλήρη
ωρίμανση BBCH 51 – 89

240

50-120

Από την εμφάνιση των
ανθέων στον κύριο βλαστό
έως την πλήρη ωρίμανση
των καρπών.
(BBCH 51-89)

100
(1η
εφαρμογή)

20-150

Από την εμφάνιση των
ανθέων στον κύριο βλαστό
έως την πλήρη ωρίμανση
των καρπών.
(BBCH 51-89).

240 max
(για μία
εφαρμογή)

200

400 max
(για 2
εφαρμογές,
βλ. στήλη
7)

(SPHRFU)

(SPHRFU)

+
300
(2η
εφαρμογή)

150

2 εφαρμογές με
ελάχιστο
μεσοδιάστημα
εφαρμογών 5
ημέρες.
Εφόσον γίνουν 2
εφαρμογές, η
συνολική
ποσότητα
προϊόντος δε θα
πρέπει να
ξεπεράσει
αθροιστικά τα
400 ml/στρ.
Αυτό πρακτικά
σημαίνει ότι αν
στη 2η
εφαρμογή
ψεκάσει με 120
λτ/στρ στην 1η
θα πρέπει να
έχει ψεκάσει με
80 λτ/στρ. Η
δόση 200
ml/100 λτ ψεκ.
υγρού
παραμένει
σταθερή.
1

2
με ελάχιστο
μεσοδιάστημα
εφαρμογών 5
ημέρες.

Εφόσον γίνουν 2 εφαρμογές,
η συνολική ποσότητα
προϊόντος δε θα πρέπει να
ξεπεράσει αθροιστικά τα 400
κ.εκ.σκευ./στρ.
20 - 100

1
Από το στάδιο της έκπτυξης
του 10% των φύλλων έως
την συγκομιδή.
(BBCH 40-49)

Βοτρύτης
Botrytis cinerea
(BOTRCI)

Σκληρωτινίαση
Sclerotinia sp
(SCLESP)

ΠΙΠΕΡΙΑ (CPSAN)
(Θερμοκηπίου)

100- 200
(1η
εφαρμογή)

Βοτρύτης
Botrytis cinerea
(BOTRCI)

+
200-300
(2η
εφαρμογή)

50-150
Από την εμφάνιση των
ανθέων στον κύριο βλαστό
έως την πλήρη ωρίμανση
των καρπών.
(BBCH 51-89)
Εφόσον γίνουν 2 εφαρμογές,
η συνολική ποσότητα
προϊόντος δε θα πρέπει να
ξεπεράσει αθροιστικά τα 400
κ.εκ.σκευ./στρ.

2
με ελάχιστο
μεσοδιάστημα
εφαρμογών 5
ημέρες.
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ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:
Ροδάκινα (PRNPS),
Βερίκοκα (PRNAR),
Νεκταρίνια (PRNPN).

Μονίλια
Monilinia fructigena
(MONIFG),
Monilinia laxa
(MONILA),
Monilinia fructicola
(MONIFC),
Monilinia sp

120

50-100

Για την καταπολέμηση της
Μονίλιας συνίσταται 1
εφαρμογή κατά τη διάρκεια
της ανθοφορίας.
(BBCH 60-69)

2
με ελάχιστο
μεσοδιάστημα
εφαρμογών 7
ημέρες.

(MONISP).

Ωίδιο Podosphaera
tridactyla
(PODOTR),
Sphaerotheca
pannosa

Για την καταπολέμηση του
Ωιδίου, συνίσταται 1
εφαρμογή από την
καρπόδεση έως το 90% της
ωρίμανσης των καρπών.
(BBCH 71-89)

150

(SPHRPA).

ΦΡΑΟΥΛΑ (FRAAN)
(Υπαίθρου/
Θερμοκηπίου)

90

Βοτρύτης
Botrytis cinerea
(BOTRCI)

20 -100

Με την εμφάνιση των
πρώτων ανθικών καταβολών
στη βάση της ροζέτας μέχρι
την συγκομιδή.
(BBCH 55 – 89)
Η συνιστώμενη δόση είναι
90 κ.εκ.σκευ./στρ. ανά
εφαρμογή. Εφόσον γίνουν 2
εφαρμογές, η συνολική
ποσότητα προϊόντος δε θα
πρέπει να ξεπεράσει
αθροιστικά τα 180
κ.εκ.σκευ./στρ.

2
με ελάχιστο
μεσοδιάστημα
εφαρμογών 5
ημέρες

Παρατηρήσεις:
1. Ανεξάρτητα από τους όγκους νερού και τους εξοπλισμούς διανομής που χρησιμοποιούνται, συνιστάται να τηρείτε τις
ελάχιστες και μέγιστες δόσεις προϊόντος / στρέμμα που αναφέρονται.
2. Τομάτα-μελιτζάνα, Αγγούρι-Κολοκύθι(θερμοκηπίου), Πιπεριά: Η συνολική δόση ανά καλλιεργητική περίοδο δεν
πρέπει να ξεπερνά τα 400κ.εκ/στρ.
3. Μην εφαρμόζεται όταν οι καλλιέργειες βρίσκονται υπό στρες.
11. Δηλώσεις
προφύλαξης:

P405+P102 Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
P264 Πλύνετε τα χέρια και το πρόσωπο σχολαστικά μετά το χειρισμό.
P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
SP1 Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Μην πλένετε τον
εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω
των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).
SPe2 Για την προστασία των υπόγειων υδάτων μην εφαρμόζετε σε εδάφη με
περιεκτικότητα άμμου μεγαλύτερη του 80%.
SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς:
• Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών να αφήσετε μία αψέκαστη ζώνη
προστασίας 25 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα, εκ των οποίων 10 μέτρα με
βλάστηση, για τα μηλοειδή και τα πυρηνόκαρπα.
• Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών να αφήσετε για τα υπαίθρια
Κολοκυνθοειδή μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μ. από τα επιφανειακά ύδατα.
• Χρησιμοποιώντας ακροφύσια χαμηλής διασποράς με έκχυση αέρα και πίεση
λειτουργίας που δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 8 bar, το εύρος της ζώνης μπορεί
να μειωθεί στα 20 μέτρα, εκ των οποίων 10 μέτρα με βλάστηση.
• Για την τομάτα, μελιτζάνα, το αγγούρι, την πιπεριά, την φράουλα και τα φυλλώδη
λαχανικά να αφήσετε μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μ. από τα επιφανειακά
ύδατα, εκ των οποίων τα 10 με βλάστηση· Χρησιμοποιώντας ακροφύσια χαμηλής
διασποράς που επιτρέπουν τη μείωση της διασποράς κατά 50%, το εύρος της ζώνης
μπορεί να μειωθεί στα 10 μ. με βλάστηση.
“Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε
τις οδηγίες χρήσης.”

ΑΔΑ: ΩΙΒ34653ΠΓ-6Χ4

Φυτικά προϊόντα
13.2 Τελευταία
επέμβαση
πριν τη
συγκομιδή:

Ημέρες

ΜΗΛΙΑ-ΑΧΛΑΔΙΑ
ΤΟΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (Υ), ΤΟΜΑΤΑ (Υ+Θ), ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Υ+Θ),
ΑΓΓΟΥΡΙ (Υ+Θ)

21

ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ (Αγγούρι, Κολοκύθι) (Υ/Θ)
ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ που περιλαμβάνονται στο φάσμα δράσης (Υ)
ΠΙΠΕΡΙΑ (Θ)
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Ροδάκινα, Βερίκοκα, Νεκταρίνια)
ΦΡΑΟΥΛΑ (Υ/Θ)

1
14
1
3
1

1

17.

Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών: Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει να
προσκομίσει στην ΣΕΑ τα ακόλουθα στοιχεία, εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της
παρούσας απόφασης:
• Τρία (3) πειράματα υπολειμμάτων σε ποικιλίες μαρουλιού ανοιχτού φυλλώματος.

B.

Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 1182/13612/24.2.16 (ΑΔΑ: Ω5ΤΙ4653ΠΓ-910)
Απόφασή μας.
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