
  

                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,       31.08.2020 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 3924/104517 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ      
 
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: Dow Agrosciences Export SAS,  
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  Γαλλίας 
TELEFAX: 210 9212090  (δια του υπεύθυνου επικοινωνίας,  
Πληροφορίες: Δ. Καραμάνου   της εταιρείας 
Τηλέφωνο: 210 9287228  ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
e-mail: dkaramanou@minagric.gr   ΛΥδρας 2 & Λεωφ. Κηφισίας 280  
   Χαλάνδρι-Αθήνα 15232 
  e-mail: fotini.tsali@corteva.com  
    
   

 
 

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 14742 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) EXALT® 25 SC (δ.ο. spinetoram 2,5% β/o), ως 
προς τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το 
σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί» 
 

 
 

AΠΟΦΑΣΗ  
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
 
      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 45 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. Τις διατάξεις του 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. 

4. Τη με αριθ. πρωτ. 4933/75184/25-05-2018 απόφαση διορισμού του Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης 
Γεωργίας. 

5. Το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», όπως ισχύει. 

6. Τη με αριθ. πρωτ. 3924/104517/16.04.2020 αίτηση της εταιρείας ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, ως υπεύθυνου 
επικοινωνίας της εταιρείας DOW AGROSCIENCES EXPORT S.A.S, Γαλλίας. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

I. Τροποποιούμε τη με αριθ. 14742 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος (εντομοκτόνο) EXALT® 25 SC (δ.ο. spinetoram 2,5% β/o), η οποία χορηγήθηκε την υπ. αριθ. 
πρωτ. 786/19530/01.04.2020, ως προς τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή 
περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί. 
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Το σημείο 6 διαμορφώνεται ως εξής: 

 

6  Ειδικές συνθήκες 
γεωργικές, 
φυτοϋγείας ή 
περιβαντολλογικές 
υπό τις οποίες το 
σκεύασμα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ή να 
αποκλειστεί 

ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟZΕΤΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΘΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (BBCH 61 – 69) 
 
Διαχείριση ανθεκτικότητας: 
Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική spinetoram, η οποία ανήκει στην 
ομάδα 5 κατά ΙRAC. 
 
Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται: 

 η εναλλαγή με εντομοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα 

 να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές με σπινοσίνες. 

 να μην εφαρμόζετε το συγκεκριμένο σκεύασμα ή οποιοδήποτε 
άλλο σκεύασμα που περιέχει spinosyns (spinetoram ή spinosad), 
για την αντιμετώπιση της Tuta absoluta και του Frankliniella 
occidentalis, πάνω από 2 φορές ανά κύκλο καλλιέργειας αγρού και 
3 φορές ανά κύκλο καλλιέργειας υπό κάλυψη. 

 να χρησιμοποιείτε το σκεύασμα έως 2 φορές για την αντιμετώπιση 
ενός εχθρού ανά καλλιέργεια. 

 εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, 
οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με 
σκευάσματα διαφορετικής ομάδας. 

 

 

 

 

 

 

 

 
II. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. πρωτ. 786/19530/01.04.2020 απόφασή μας. 

 
 

 
          Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

       κ.α.α 
 
 

 
 

               Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ  
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