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                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   24.01.2022 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 7554/199985π.ε. 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ      
 
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  Ύδρας 2 και Λ. Κηφισίας 280  

Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη  15232, Χαλάνδρι 

Τηλέφωνο: 210 9287160   

e-mail: dmakrogianni@minagric.gr   e-mail: fotini.tsali@corteva.com   

    

    

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 14742 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος (εντομοκτόνο) EXALT 25 SC (spinetoram 2,5% β/ο) ως προς το φάσμα δράσης»  

 

 
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 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 και ειδικότερα το 

άρθρο 45 αυτού. 

2. Το ν. 4036/2012 (Α’8) 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, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1110 της Επιτροπής της 6ης Ιουλίου 2021 για την τροποποίηση των 

παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες ametoctradin, bixafen, fenazaquin, 

spinetoram, tefluthrin και thiencarbazone-methyl μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα. 

5. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄45). 

6. Το 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΄4612/19-10-20). 

8. Τη με αριθ. πρωτ. 786/19530/01.04.2020 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 14742 

άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) EXALT 25 SC 

(spinetoram 2,5% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

9. Τη με αριθ. πρωτ. 7554/199985/28.07.2021 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

I. Τροποποιούμε τη με αριθ. 14742 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(εντομοκτόνο) EXALT 25 SC (spinetoram 2,5% β/ο), που χορηγήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. 

786/19530/01.04.2020 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης. 

 

Το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής: 

 

5 Φάσμα δράσης      

Πεδίο Εφαρμογής Στόχος 

Δόσεις σκευάσματος 

Τρόπος και χρόνος 

εφαρμογής  

Μεγ. αριθ. 

εφαρμογών 

ανά καλ. 

περίοδο/ 

Μεσοδιάστημα 

κ.εκ. σκ. 

(max)/στρ. 

Όγκος 

ψεκαστικού 

υγρού 

(L/στρ) 

ΤΟΜΑΤΑ (LYPSE) 

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (SOLME) 

ΠΙΠΕΡΙΑ (CPSAN) 

ΠΙΠΕΡΙΑ CHILLI 

(Υ) 

 

  

 

Τούτα 

Tuta absoluta 

(GNORAB) 

 

Θρίπας 

Frankliniella 

occidentalis 

(FRANOC) 

 

Προνύμφες 

Λεπιδοπτέρων 

Heliothis armigera 

(HELIAA), 

Spodoptera sp. 

(SPODSP) 

240 20-100 Θρίπας: Εφαρμογή 

με την εμφάνιση των 

πρώτων κινητών 

μορφών. 

 

Προνύμφες 

Λεπιδοπτέρων: 

Εφαρμογές με την 

εμφάνιση  των 

πρώτων προσβολών.  

 

Εφαρμογές από το 

στάδιο του 4
ου

 

φύλλου και έως την 

ωρίμανση των 

καρπών. 

BBCH 14-89  

1 

ΤΟΜΑΤΑ (LYPSE) 

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (SOLME) 

ΠΙΠΕΡΙΑ (CPSAN) 

ΠΙΠΕΡΙΑ CHILLI 

(Θ) 

Τούτα 

Tuta absoluta 

(GNORAB) 

 

Θρίπας 

Frankliniella 

occidentalis 

(FRANOC) 

 

Προνύμφες 

Λεπιδοπτέρων 

Heliothis armigera 

(HELIAA), 

Spodoptera sp. 

(SPODSP) 

240 20-150 Θρίπας: Εφαρμογή 

με την εμφάνιση των 

πρώτων κινητών 

μορφών. 

 

Προνύμφες 

Λεπιδοπτέρων: 

Εφαρμογές με την 

εμφάνιση  των 

πρώτων προσβολών.  

 

Εφαρμογές από το 

στάδιο του 4
ου

 

φύλλου και έως την 

ωρίμανση των 

καρπών.  

BBCH 14-89   

2/14 

ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ (Υ) 

με βρώσιμο φλοιό 

 

Αγγούρι (CUMSA)  

Κολοκύθι (CUUPG)  

Θρίπας 

Frankliniella 

occidentalis 

(FRANOC) 

 

240 30-100 Θρίπας: Εφαρμογή 

με την εμφάνιση των 

πρώτων κινητών 

μορφών. 

 

1 
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Προνύμφες 

Λεπιδοπτέρων 

Heliothis armigera 

(HELIAA), 

Spodoptera sp. 

(SPODSP) 

Προνύμφες 

Λεπιδοπτέρων: 

Εφαρμογές με την 

εμφάνιση  των 

πρώτων προσβολών.  

 

Εφαρμογές από το 

στάδιο του 4
ου

 

φύλλου και έως την 

ωρίμανση των 

καρπών. 

BBCH 11-89 

ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ (Υ) 

με μη βρώσιμο φλοιό 

 

Κολοκύθα (CUUMA) 

Καρπούζι (CITLA) 

Πεπόνι (CUMME) 

Θρίπας 

Frankliniella 

occidentalis 

(FRANOC) 

 

Προνύμφες 

Λεπιδοπτέρων 

Heliothis armigera 

(HELIAA), 

Spodoptera sp. 

(SPODSP) 

240 30-100 Θρίπας: Εφαρμογή 

με την εμφάνιση των 

πρώτων κινητών 

μορφών. 

 

Προνύμφες 

Λεπιδοπτέρων: 

Εφαρμογές με την 

εμφάνιση  των 

πρώτων προσβολών.  

 

Εφαρμογές από το 

στάδιο του 4
ου

 

φύλλου και έως την 

ωρίμανση των 

καρπών. 

BBCH 11-89 

1 

ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ (Θ) 

με βρώσιμο φλοιό 

 

Αγγούρι (CUMSA)  

Κολοκύθι (CUUPG) 

Θρίπας 

Frankliniella 

occidentalis 

(FRANOC) 

 

Προνύμφες 

Λεπιδοπτέρων 

Heliothis armigera 

(HELIAA), 

Spodoptera sp. 

(SPODSP) 

240 30-150 Θρίπας: Εφαρμογή 

με την εμφάνιση των 

πρώτων κινητών 

μορφών. 

 

Προνύμφες 

Λεπιδοπτέρων: 

Εφαρμογές με την 

εμφάνιση  των 

πρώτων προσβολών.  

 

Εφαρμογές από το 

στάδιο του 1
ου

 

φύλλου και την 

ωρίμαση των 

καρπών. 

BBCH 11-89 

2/14 

ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ (Θ) 

με μη βρώσιμο φλοιό 

 

Κολοκύθα (CUUMA) 

Καρπούζι (CITLA) Πεπόνι 

(CUMME) 

Θρίπας 

Frankliniella 

occidentalis 

(FRANOC) 

 

Προνύμφες 

Λεπιδοπτέρων 

Heliothis armigera 

240 30-100 Θρίπας: Εφαρμογή 

με την εμφάνιση των 

πρώτων κινητών 

μορφών. 

 

Προνύμφες 

Λεπιδοπτέρων: 

Εφαρμογές με την 

2/14 
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(HELIAA), 

Spodoptera sp. 

(SPODSP) 

εμφάνιση  των 

πρώτων προσβολών.  

 

Εφαρμογές από το 

στάδιο του 4
ου

 

φύλλου και την 

ωρίμαση των 

καρπών. 

BBCH 11-89 

ΣΤΑΥΡΑΝΘΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 

 

Λάχανο (BRSOL) 

Μπρόκολο (BRSOK) 

Κουνουπίδι (BRSOB) 

Λάχανο Βρυξελλών 

(BRSOF) 

 

Προνύμφες 

Λεπιδοπτέρων 

Heliothis armigera 

(HELIAA), 

Spodoptera sp. 

(SPODSP), Pieris sp 

(PIERSP) 

Plutella sp (PLUTSP) 

Mamestra 

brassicae (BARABR) 

 

Θρίπας 

Frankliniella 

occidentalis 

(FRANOC) 

 

200 30-100 Θρίπας: Εφαρμογή 

με την εμφάνιση των 

πρώτων κινητών 

μορφών. 

 

Προνύμφες 

Λεπιδοπτέρων: 

Εφαρμογές με την 

εμφάνιση  των 

πρώτων προσβολών.  

 

Εφαρμογές από το 

στάδιο των πλήρως 

αναπτυγμένων 

κοτυληδόνων και 

έως οι κεφαλές/ 

ανθοκεφαλές 

αποκτήσουν το 

κανονικό σχήμα και 

μέγεθος. 

BBCH 10-49 

1 

ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Υ) 

 

Μαρούλι (LACSA) 

Λυκοτρίβολο (VLLLO) 

Ρόκα (ERUVE) 

Σινάπι (SINSS) 

 

 

Θρίπας 

  Frankliniella 

occidentalis 

(FRANOC) 

 

Προνύμφες 

Λεπιδοπτέρων 

Heliothis armigera 

(HELIAA), 

Spodoptera sp. 

(SPODSP) 

200 20-100 Θρίπας: Εφαρμογή 

με την εμφάνιση των 

πρώτων κινητών 

μορφών. 

 

Προνύμφες 

Λεπιδοπτέρων: 

Εφαρμογές με την 

εμφάνιση  των 

πρώτων προσβολών.  

 

Εφαρμογές από το 

στάδιο του 1
ου

 

φύλλου και έως οι 

κεφαλές αποκτήσουν 

το κανονικό σχήμα 

και μέγεθος. 

BBCH 11-49 

 

1 

 

 

Σέσκουλο (BEAMA) 

Αντράκλα (POROL) 

 

ΥΠΑΙΘΡΟΥ 

 

Θρίπας 

Frankliniella 

occidentalis 

(FRANOC) 

 

Προνύμφες 

Λεπιδοπτέρων 

Heliothis armigera 

(HELIAA), 

Spodoptera sp. 

(SPODSP) 

200 30-100 1 
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ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Θ) 

 

Λυκοτρίβολο (VLLLO) 

Ρόκα (ERUVE) 

 

 

 

Θρίπας 

 Frankliniella 

occidentalis 

(FRANOC) 

 

Προνύμφες 

Λεπιδοπτέρων 

Heliothis armigera 

(HELIAA), 

Spodoptera sp. 

(SPODSP) 

200 20-100 Εφαρμογές από το 

στάδιο του 1
ου

 

φύλλου 

 

BBCH 11-49 

 

2/14 

ΦΡΑΟΥΛΑ (FRAVE) (Υ) Δροσόφυλλα 

Drosophila suzukii 

(DROSSU) 

Θρίπας  

  Frankliniella 

occidentalis 

(FRANOC) 

Προνύμφες 

Λεπιδοπτέρων 

Heliothis armigera 

(HELIAA), 

Spodoptera sp. 

(SPODSP) 

200 20-100 Θρίπας: Εφαρμογή 

με την εμφάνιση των 

πρώτων κινητών 

μορφών. 

Προνύμφες 

Λεπιδοπτέρων/ 

Δροσόφυλλα: 

Εφαρμογές με την 

εμφάνιση  των 

πρώτων προσβολών.  

 

Εφαρμογές από το 

στάδιο του 1
ου

 

φύλλου και την 

ωρίμαση των 

καρπών. 

BBCH 11-89 

1 

ΦΡΑΟΥΛΑ (FRAVE) (Θ)  Δροσόφυλλα 

Drosophila suzukii 

(DROSSU) 

 

Θρίπας 

Frankliniella 

occidentalis 

(FRANOC) 

 

Προνύμφες 

Λεπιδοπτέρων 

Heliothis armigera 

(HELIAA), 

Spodoptera sp. 

(SPODSP) 

200 20-150 Θρίπας: Εφαρμογή 

με την εμφάνιση των 

πρώτων κινητών 

μορφών. 

 

Προνύμφες 

Λεπιδοπτέρων/ 

Δροσόφυλλα: 

Εφαρμογές με την 

εμφάνιση  των 

πρώτων προσβολών.  

 

Εφαρμογές από το 

στάδιο του 1
ου

 

φύλλου και την 

ωρίμαση των 

καρπών. 

BBCH 11-89 

2/28 

ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ,  

ΔΕΝΔΡΑ ΚΑΙ ΘΑΜΝΟΙ,  

ΒΟΛΒΩΔΗ ΚΑΙ 

ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ, 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 

(Υ) 

Θρίπας  

 Frankliniella 

occidentalis 

(FRANOC), 

Thrips tabaci 

(THRITB) 

Προνύμφες 

λεπιδοπτέρων 

200 30-100 Θρίπας: Εφαρμογή 

με την εμφάνιση των 

πρώτων κινητών 

μορφών. 

 

Προνύμφες 

Λεπιδοπτέρων: 

Εφαρμογές με την 

1 
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Spodoptera sp. 

(SPODSP) 

εμφάνιση  των 

πρώτων προσβολών.  

 

BBCH 11-89 

ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ, 

ΔΕΝΔΡΑ ΚΑΙ ΘΑΜΝΟΙ,  

ΒΟΛΒΩΔΗ ΚΑΙ 

ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ, 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 

(Θ) 

Θρίπας  

 Frankliniella 

occidentalis 

(FRANOC), 

Thrips tabaci 

(THRITB) 

Προνύμφες 

λεπιδοπτέρων 

Spodoptera sp. 

(SPODSP)  

200 30-150 Θρίπας: Εφαρμογή 
με την εμφάνιση 
των πρώτων κινητών 
μορφών. 
 
Προνύμφες 
Λεπιδοπτέρων: 
Εφαρμογές με την 
εμφάνιση  των 
πρώτων 
προσβολών.  

 

BBCH 11-89 

2/14 

 

 

II. Διάθεση αποθεμάτων 

1. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που έχουν διατεθεί σε καταστήματα χονδρικής ή λιανικής 

πώλησης, ο υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά, οφείλει να χρησιμοποιεί κάθε 

πρόσφορο μέσο επιδεχόμενο ελέγχου, ώστε να ειδοποιεί για τις τροποποιήσεις που αναφέρονται 

στην παρούσα απόφαση, τα εν λόγω καταστήματα. 

2. Κατά την πώληση συσκευασιών με παλαιές ετικέτες, ο υπεύθυνος επιστήμονας των καταστημάτων 

χονδρικής ή λιανικής πώλησης οφείλει αφ΄ ενός να ενημερώνει για την παρούσα απόφαση τους 

επαγγελματίες χρήστες και αφ΄ ετέρου να το αναγράφει στο πεδίο στο πεδίο των παρατηρήσεων 

του εντύπου ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης. 

3. Οι επαγγελματίες χρήστες που έχουν ήδη προμηθευτεί ποσότητες του σκευάσματος οφείλουν να 

συμμορφώνονται με την παρούσα απόφαση. 

 

 

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. πρωτ. 786/19530/01.04.2020 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει. 

 

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

          
 
 

  Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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