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Αγαπεηνί πλεξγάηεο,  

 

 

 

 

Θα ζέιακε λα επηζηήζνπκε ηελ πξνζνρή ζαο όηη κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) 2018/686 κεηώζεθαλ ηα 

αλώηαηα όξηα θαηαινίπσλ (MRLs) ηεο δξαζηηθήο νπζίαο chlorpyrifos ζε νξηζκέλεο θαιιηέξγεηεο. Σα 

κεηωκέλα MRLs ηζτύοσλ από ηης 5-12-2018. Γηα ηελ πξνζαξκνγή ζηα λέα απηά MRLs ην ΤΠΑΑΣ 

ηξνπνπνίεζε αλάινγα ηηο νδεγίεο ρξήζεο όισλ ησλ ζθεπαζκάησλ πνπ πεξηέρνπλ chlorpyrifos. Ζ 

ηξνπνπνηεηηθή απόθαζε πνπ αθνξά ην CHLORPYRIFOS HEADLAND 48 EC είλαη ε αξηζ. 

8337/110309/ 08.08.2018 κε ηελ νπνία γίλνληαη νη αθόινπζεο αιιαγέο: 

 

Γηα ηης εθαρκογές θσιιώκαηος: 

 Αθαηξνύληαη από ην θάζκα δξάζεο ηνπ ζθεπάζκαηνο νη θαιιηέξγεηεο: Καξόην, Κξεκκύδη θαη 

Ραπάληα.  

 Πεξηνξίδεηαη ν ρξόλνο εθαξκνγήο γηα ηηο θαιιηέξγεηεο Κπδσληά, Γακαζθεληά θαη Μειηηδάλα 

ζε εθαξκνγέο πξηλ ηελ άλζεζε. 

 Απμήζεθε ην κεζνδηάζηεκα εθαξκνγώλ ζηα εζπεξηδνεηδή ζε 60 εκέξεο (από 15 εκέξεο). 

 

Γηα ηης εθαρκογές εδάθοσς:  

 Αθαηξείηαη από ην θάζκα δξάζεο ηνπ ζθεπάζκαηνο ε ρξήζε ζε: πνξεία θαη Καπλνζπνξεία. 

 Ζ εθαξκνγή εδάθνπο γηα ηελ Παηάηα πεξηνξίδεηαη πξηλ ηε ζπνξά-θύηεπζε. 

 Γηα ηηο θαιιηέξγεηεο: Λαραληθά (Καξπνύδη, Κνινθύζη, Αγγνύξη), Σξηθύιιηα, Βακβάθη, 

Παηάηα, Καπλόο, Καιακπόθη θαη ηηάξη ηξνπνπνηνύληαη νη ζηόρνη, νη δόζεηο ζθεπ. θαη ν 

ρξόλνο εθαξκνγήο. πγθεθξηκέλα νη ρξήζεηο πεξηνξίδνληαη ζηηο αθόινπζεο:  

            Καηαπνιεκά α) Πξνζάγγνπξα, Υιώξνπα, Εάκπξν κε δόζε max 100θ.εθ/ ζηξ. (ζε ισξίδεο ή 

            απιάθηα).  

β) Κνθηνζθνύιεθν κε δόζε max 130θ.εθ/ ζηξ. (θαζνιηθή εθαξκνγή) ή 80θ.εθ/ ζηξ.  (ζε 

ισξίδεο ή απιάθηα) (παρακέλεη ίδηα δόζε). Δθαξκνγή πξηλ ηε ζπνξά ή θύηεκα. Οκνηόκνξθν 

ςεθαζκό θαη ελζσκάησζε ζηα 5-10 εθ.  

(αθαηξνύληαη νη ζηόρνη θαηαπνιέκεζεο ζε: ηδεξνζθνύιεθν θαη  Τιέκπηα.) 

 

Πξνζηέζεθαλ ζην θάζκα δξάζεο νη εμήο παξαηεξήζεηο: 

1.ηα εζπεξηδνεηδή λα κελ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο άλζεζεο. 

2. Βακβάθη: To ςεθαζκέλν θπηηθό πιηθό λα κελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα δσνηξνθή. 

 

Σροποποηήζεης ως προς ηελ ηειεσηαία επέκβαζε πρηλ ηε ζσγθοκηδή: 

Δζπεξηδνεηδή: 21 εκέξεο (από 30 εκέξεο). 

Κπδσληά, Γακαζθεληά θαη Μειηηδάλα: Γελ νξίδεηαη βάζε ηνπ ρξόλνπ εθαξκνγήο (από 30, 20 

θαη 20 εκέξεο αληίζηνηρα). 

Βακβάθη: 90 εκέξεο (από 20 εκέξεο). 

 

 



 

 

 

 

Γηα ηηο ππόινηπεο ρξήζεηο εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ νη νδεγίεο πνπ είραλ θαζνξηζηεί κε ηελ αξρηθή 

απόθαζε άδεηαο δηάζεζεο ηνπ πξντόληνο, νη νπνίεο όπσο θαη γηα όια ηα θ.π. πξέπεη λα αθνινπζνύληαη 

απζηεξά (θαιιηέξγεηεο, δνζνινγία, αξηζκόο ςεθαζκώλ, ηειεπηαία επέκβαζε πξηλ ηε ζπγθνκηδή). 

 

 

ΠΡΟΟΥΗ!! ελεκερώζηε ηοσς πειάηες ζας κε θάζε πρόζθορο επηδετόκελο ειέγτοσ κέζο όηη 

ΓΔΝ ΔΠΙΣΡΔΠΔΣΑΙ ε τρήζε ηοσ ζθεσάζκαηος CHLORPYRIFOS HEADLAND 48 EC ζε 

Καρόηο, Κρεκκύδη θαη Ραπάληα, ε τρήζε ζε πορεία θαη Καπλοζπορεία, θαζώς θαη ε τρήζε γηα 

ηελ θαηαποιέκεζε ηοσ ηδεροζθούιεθοσ θαη ηες Τιέκσηας ζηα Λαταληθά (Καρπούδη, 

Κοιοθύζη, Αγγούρη), Σρηθύιιηα, Βακβάθη, Παηάηα, Καπλός, Καιακπόθη θαη ηηάρη γηα ηης 

εθαρκογές εδάθοσς. Η τρήζε γηα ηελ Παηάηα γηα ηης εθαρκογές εδάθοσς περηορίδεηαη πρηλ ηε 

ζπορά-θύηεσζε. Παραθαιούκε όπως ελεκερώζεηε θαη γηα ηης αιιαγές ως προς ηελ ηειεσηαία 

επέκβαζε πρηλ ηε ζσγθοκηδή όπως αλωηέρω. 

 

Ηδηαίηεξα θαηά ηελ πώιεζε ζπζθεπαζηώλ κε παιηέο εηηθέηεο, ν ππεύζπλνο επηζηήκνλαο ησλ 

θαηαζηεκάησλ ρνλδξηθήο ή ιηαληθήο πώιεζεο πξέπεη λα ελεκεξώλεη ηνπο επαγγεικαηίεο ρξήζηεο κε 

ηελ παξνύζα επηζηνιή. ύκθσλα κε ηηο θαηεπζύλζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ ε ελεκέξσζε ζα πξέπεη λα 

βεβαηώλεηαη κε θαηαγξαθή ζην πεδίν ησλ παξαηεξήζεσλ ηνπ εληύπνπ ειεθηξνληθήο θαηαγξαθήο ηεο 

πώιεζεο. 

 

ε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηείηε νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ ελεκέξσζε, κε δηζηάζεηε λα επηθνηλσλήζεηε 

κε ηελ εηαηξία καο.  

  

 

Με εθηίκεζε,  

 

 

Σκήκα Δγθξίζεσλ θαη Πεηξακαηηζκνύ 

ΥΔΛΛΑΦΑΡΜ ΑΔ 

 



 

 

 

 


