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30-3-2016 

Αγαπθτοί υνεργάτεσ, 

Θα κζλαμε να επιςτιςουμε τθν προςοχι ςασ  ότι με τον Κανονιςμό (ΕΕ) 2016/60 

μειώκθκαν τα MRLs του δραςτικοφ ςυςτατικοφ chlorpyrifos ςε μια ςειρά από 
καλλιζργειεσ. Σα μειωμζνα MRLs ιςχφουν από τισ 10 Αυγοφςτου 2016. Για τθν 
προςαρμογι ςτα νζα αυτά  MRLs το ΤΠΑΑΣ τροποποίθςε ανάλογα τισ εγκρίςεισ και 
ςυγκεκριμζνα τισ οδθγίεσ χριςεισ όλων των ςκευαςμάτων που περιζχουν 
chlorpyrifos με τθν αρικ. 2224/25618/29-02-2916 όπωσ επαναλιφκθκε ςτο ορκό 
(βλζπε βάςθ δεδομζνων του ΤΠΑΑΣ). Οι τροποποιιςεισ των οδθγιών χριςθσ που 
αφοροφν το CHLORPYRIFOS-HEADLAND 48 EC   κακορίηονται ςτα κεφάλαια Α και Γ 
τθσ εν λόγω απόφαςθσ. Σο Κεφάλαιο Δ αφορά όλα τα ςκευάςματα chlorpyrifos και 
κακορίηει πωσ κα ενθμερωκοφν ζγκαιρα και αξιόπιςτα οι επαγγελματίεσ χριςτεσ  
για να εφαρμόςουν άμεςα τισ νζεσ οδθγίεσ χριςθσ ώςτε να αποφευχκοφν 
προβλιματα υπολειμμάτων.  

Οι αλλαγζσ ςτισ οδθγίεσ χριςθσ του CHLORPYRIFOS- HEADLAND 48 EC είναι οι εξισ: 

ΕΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ 
Εφαρμογζσ (1-2 ςε μεςοδιάςτθμα 15 θμερών) με τθν εμφάνιςθ τθσ προςβολισ.  Οι 
δοςολογίεσ χριςθσ και οι ςτόχοι παραμζνουν όπωσ ιταν. Σο ίδιο και το χρονικό διάςτθμα 
από τθν τελευταία επζμβαςθ μζχρι τθ ςυγκομιδι (30 θμζρεσ) 

ΠΤΡΗΝΟΚΑΡΠΑ 
Για τθ Ροδακινιά και Νεκταρινιά  όλεσ οι εφαρμογζσ (1-2 με μεςοδιάςτθμα 15 θμερών)  
πρζπει να γίνονται πριν τθν άνκθςθ. Για τθ Δαμαςκθνιά  υπάρχει μόνον ο περιοριςμόσ να 
μθν εφαρμόηεται κατά τθν άνκθςθ. Οι δοςολογίεσ χριςθσ και οι ςτόχοι παραμζνουν όπωσ 
ιταν.  Σελευταία επζμβαςθ πριν τθ ςυγκομιδι δεν ορίηεται πλζον για τθ Ροδακινιά και τθ 
Νεκταρινιά  επειδι καλφπτεται από το χρόνο εφαρμογισ (πριν τθν άνκθςθ) ενώ για τθ 
Δαμαςκθνιά παρζμεινε 20 θμζρεσ. 

ΜΗΛΟΕΙΔΗ 
Για τθ Μθλιά και Αχλαδιά όλεσ οι εφαρμογζσ (1-2 με μεςοδιάςτθμα 10-15 θμερών) πρζπει 
να γίνονται πριν τθν άνκθςθ. Για τθν Κυδωνιά υπάρχει μόνο ο περιοριςμόσ να μθν 
εφαρμόηεται κατά τθν άνκθςθ. Οι δοςολογίεσ χριςθσ και οι ςτόχοι παραμζνουν όπωσ ιταν.  
Σελευταία επζμβαςθ πριν τθ ςυγκομιδι δεν ορίηεται πλζον για τθ Μθλιά και τθν  Αχλαδιά 
επειδι καλφπτεται από το χρόνο εφαρμογισ (πριν τθν άνκθςθ) ενώ για τθν Κυδωνιά 
παρζμεινε 30 θμζρεσ. 

ΣΟΜΑΣΑ, ΠΙΠΕΡΙΑ (υπαίκρου) 
Οι εφαρμογζσ (1-2 με μεςοδιάςτθμα 15 θμερών) πρζπει να γίνονται πριν τθν άνκθςθ (BBCH 
11-59). Η δόςθ μειώκθκε ςε 100-250κ.εκ. ςκευάςματοσ/ςτρζμμα. Οι ςτόχοι παραμζνουν 
όπωσ  ιταν. Χρονικό διάςτθμα μεταξφ τελευταίασ επζμβαςθσ και ςυγκομιδισ δεν ορίηεται 
επειδι καλφπτεται από το χρόνο εφαρμογισ. 

ΚΑΡΟΣΟ, ΡΑΠΑΝΙ, ΚΡΕΜΜΤΔΙ, ΜΕΛΙΣΖΑΝΑ (υπαίκρου) 
Οι εφαρμογζσ παρζμειναν ωσ είχαν (1-2 με τθν εμφάνιςθ των πρώτων προςβολών και 
μεςοδιάςτθμα 15 θμζρεσ). Η δόςθ μειώκθκε ςε 100-250κ.εκ. ςκευάςματοσ/ςτρζμμα. Οι 
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ςτόχοι παραμζνουν όπωσ ιταν. Σο ίδιο και το χρονικό διάςτθμα μεταξφ τελευταίασ 
επζμβαςθσ και ςυγκομιδισ (20 θμζρεσ). 
 
ΔΙΑΓΡΑΦΗΚΕ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΗ ΑΓΚΙΝΑΡΑ 

 

ΒΑΜΒΑΚΙ 
 Οι εφαρμογζσ παρζμειναν όπωσ ιταν (1-2 με τθν εμφάνιςθ των πρώτων αυγών ι πρώτων 
εντόμων και μεςοδιάςτθμα 15 θμζρεσ). Η δόςθ μειώκθκε ςε 100-200κ.εκ. ςκευάςματοσ/ 
ςτρζμμα. Οι ςτόχοι παραμζνουν όπωσ ιταν. Σο ίδιο και το χρονικό διάςτθμα μεταξφ 
τελευταίασ επζμβαςθσ και ςυγκομιδισ (20 θμζρεσ). 

ΠΑΣΑΣΑ 
Οι εφαρμογζσ (1-2 με τθν εμφάνιςθ των εντόμων με μεςοδιάςτθμα 15 θμζρεσ) πρζπει να 
γίνονται πριν το ςχθματιςμό των κονδφλων. Η δόςθ μειώκθκε ςε 100-250κ.εκ. 
ςκευάςματοσ/ ςτρζμμα. Οι ςτόχοι παραμζνουν όπωσ ιταν. Χρονικό διάςτθμα μεταξφ 
τελευταίασ επζμβαςθσ και ςυγκομιδισ δεν ορίηεται επειδι καλφπτεται από το χρόνο 
εφαρμογισ. 
 
ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ  ΟΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟ ΕΔΑΦΟ 
  

Η ετικέτα του CHLORPYRIFOS- HEADLAND 48 EC όπωσ έγινε μετά τισ  παραπάνω 
αλλαγέσ βρίςκεται ςτο site τησ Εταιρίασ μασ. 
 

ΠΡΟΟΧΗ  ενθμερϊςτε τουσ πελάτεσ ςασ με κάκε πρόςφορο μζςο να 
εφαρμόηουν τα ςκευάςματα που περιζχουν chlorpyrifos ςφμφωνα με τισ νζεσ 
οδθγίεσ που ειδικά για το CHLORPYRIFOS-HEADLAND 48 EC ςυνοψίηονται 
παραπάνω. Ιδιαίτερα κατά τθν πϊλθςθ ςυςκευαςιϊν με παλιζσ ετικζτεσ, ο 
υπεφκυνοσ επιςτιμονασ των καταςτθμάτων χονδρικισ ι λιανικισ πϊλθςθσ 
οφείλει να φροντίηει για τθν ενθμζρωςθ των επαγγελματιϊν χρθςτϊν  με τθν 
παροφςα επιςτολι καταγράφοντασ τθν ενθμζρωςθ ςτο πεδίο των παρατθριςεων 
του εντφπου θλεκτρονικισ καταγραφισ τθσ πϊλθςθσ (κεφ. Δ παρ. 3 τθσ αρικ. 
2224/25618/29-2-2016 όπωσ επαναλιφκθκε ςτο ορκό).  

  
 

Με εκτίμθςθ 

 

Σμιμα Εγκρίςεων και Πειραματιςμοφ ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ 


