
 

 
 
 

25-1-2018 

Αγαπητοί Συνεργάτες, 

 

Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας ότι με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1164 
μειώθηκαν τα MRLs δραστικής ουσίας acrinathrin σε ορισμένες καλλιέργειες. Τα 
μειωμένα MRLs ισχύουν από τις 21-1-2018. Για την προσαρμογή στα νέα αυτά 
MRLs το ΥΠΑΑΤ τροποποίησε ανάλογα τις οδηγίες χρήσεις όλων των σκευασμάτων 
που περιέχουν acrinathrin. Η τροποποιητική απόφαση που αφορά το RUFAST 
NOVA EW είναι η αριθ. 8485/81371 /16-1-2018 με την οποία γίνονται οι ακόλουθες 
αλλαγές: 
 Αφαιρούνται από το φάσμα δράσης του οι καλλιέργειες Μηλιά, Αχλαδιά, 

Πεπόνι (Υ), Αγγούρι (Υ), Φράουλα (Υ), Μαρούλι και τα ακόλουθα σαλατικά 
(Μαρούλι στρογγυλό (σαλάτα), Σαλάτα lollo rosso, Σαλάτα iceberg, Μαρούλι 
κοινό, ιταλικό radicchio, αγριοκιχώριο, Φύλλα και βλαστοί του είδους Brassica 
spp, συμπεριλαμβανομένων και των πράσινων φύλλων των ρεβών (Ιαπωνικό 
σινάπι Mizuna (B. juncea japonica), φύλλα μπιζελιών και ραπανιών και άλλες 
καλλιέργειες babyleaf του γένους Brassica (συγκομιδή μέχρι το στάδιο του 8ου 
πραγματικού φύλλου), φύλλα γογγυλοκράμβης). 

 Ο χρόνος εφαρμογής και η τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή στη 
Ροδακινιά γίνεται «έως την αρχή της άνθισης» 

 

Για τις υπόλοιπες χρήσεις εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες που είχαν καθοριστεί 
με την αρχική απόφαση άδειας διάθεσης του προϊόντος, οι οποίες όπως και για όλα τα 
φ.π. πρέπει να ακολουθούνται αυστηρά (καλλιέργειες, δοσολογία, αριθμός 
ψεκασμών, τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή). 

ΠΡΟΣΟΧΗ ενημερώστε τους πελάτες σας με κάθε πρόσφορο επιδεχόμενο 
ελέγχου μέσο ότι δεν επιτρέπεται η χρήση του RUFAST NOVA EW σε Μηλιά, 
Αχλαδιά, Πεπόνι (Υ), Αγγούρι (Υ), Φράουλα (Υ), Μαρούλι και άλλα σαλατικά 
(όπως αναφέρονται ανωτέρω) και ότι ο χρόνος εφαρμογής και η τελευταία 
επέμβαση πριν τη συγκομιδή στη Ροδακινιά άλλαξε. 

Ιδιαίτερα κατά την πώληση συσκευασιών με παλιές ετικέτες, ο υπεύθυνος 
επιστήμονας των καταστημάτων χονδρικής ή λιανικής πώλησης πρέπει να 
ενημερώνει τους επαγγελματίες χρήστες με την παρούσα επιστολή. Σύμφωνα με τις 
κατευθύνσεις του Υπουργείου η ενημέρωση θα πρέπει να βεβαιώνεται με καταγραφή 
στο πεδίο των παρατηρήσεων του εντύπου ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης. 
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