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7-4-2016
Αγαπητοί υνεργάτεσ,
Θα θζλαμε να επιςτήςουμε την προςοχή ςασ ότι με τον Κανονιςμό (ΕΕ) 2015/2075
μειϊθηκαν τα MRLs του δραςτικοφ ςυςτατικοφ abamectin ςε οριςμζνεσ
καλλιζργειεσ. Σα μειωμζνα MRLs ιςχφουν από τισ 9-6-2016. Για την προςαρμογή
ςτα νζα αυτά MRLs το ΤΠΑΑΣ τροποποίηςε ανάλογα τισ οδηγίεσ χρήςεισ όλων των
ςκευαςμάτων που περιζχουν abamectin. Η τροποποιητική απόφαςη που αφορά το
Aμπατζκ (abamectin)
1.8EC είναι η αριθ. 12729/145692/12-2-16 όπωσ
τροποποιήθηκε με την αριθ. 3657/42498/07.04.2016.
Με την απόφαςη αυτή ςτην ετικζτα του Aμπατζκ 1.8EC:
Προςτίκεται θ φράςθ «Το ςκεφαςμα δεν κα πρζπει να χρθςιμοποιείται ςε εδώδιμεσ
καλλιζργειεσ κερμοκθπίου κατά τουσ χειμερινοφσ μινεσ (Νοζμβριο - Φεβρουάριο),
εξαιροφνται οι καλλιζργειεσ τθσ τομάτα και τθσ μελιτηάνασ».
Αφαιροφνταιαπό το φάςμα δράςθσ του το ςζλινο κερμοκθπίου, το ραδίκι
κερμοκθπίου και το αντίδι/ςκάρολα αγροφ.
Για τισ υπόλοιπεσ χρήςεισ εξακολουθοφν να ιςχφουν οι οδηγίεσ που είχαν
καθοριςτεί με την αρχική απόφαςη άδειασ διάθεςησ του προϊόντοσ, οι οποίεσ όπωσ
και όλων των αδειϊν διάθεςησ φ.π. πρζπει να ακολουθοφνται αυςτηρά
(καλλιζργειεσ, δοςολογία, αριθμόσ ψεκαςμϊν, τελευταία επζμβαςη πριν τη
ςυγκομιδή).
ΠΡΟΟΧΗ ενθμερώςτε τουσ πελάτεσ ςασ με κάκε πρόςφορο
ελζγχου μζςο ότι ςε περίπτωςθ που δεν εφαρμόςουν άμεςα τισ
χριςθσ των ςκευαςμάτων που περιζχουν abamectin, υπάρχει
προϊόντα που κα παραχκοφν μετά τισ 9-6-2016 να ανιχνευκοφν
πάνω από τα MRLs που κα ιςχφουν τότε.

επιδεχόμενο
νζεσ οδθγίεσ
κίνδυνοσ ςε
υπολείμματα

Ιδιαίτερα κατά την πϊληςη ςυςκευαςιϊν με παλιζσ ετικζτεσ, ο υπεφθυνοσ
επιςτήμονασ των καταςτημάτων χονδρικήσ ή λιανικήσ πϊληςησ πρζπει να
ενημερϊνει τουσ επαγγελματίεσ χρήςτεσ με την παροφςα επιςτολή. φμφωνα με τισ
κατευθφνςεισ του Τπουργείου η ενημζρωςη θα πρζπει να βεβαιϊνεται με
καταγραφή ςτο πεδίο των παρατηρήςεων του εντφπου ηλεκτρονικήσ καταγραφήσ
τησ πϊληςησ.
υγκεκριμζνα οι επαγγελματίεσ χριςτεσ πρζπει να ενθμερώνονται ότι:

1. Δεν επιτρζπεται πλζον να χρθςιμοποιοφν ςκευάςματα abamectin ςε ςζλινο
κερμοκθπίου, ραδίκι κερμοκθπίου και αντίδι/ςκάρολα αγροφ επειδι
αφαιρζκθκαν από τθν ζγκριςι τουσ.
2. Να μθν χρθςιμοποιοφν κατά τουσ χειμερινοφσ μινεσ (Νοζμβριο Φεβρουάριο)ςκευάςματα abamectin ςε εδώδιμεσ καλλιζργειεσ κερμοκθπίου
εκτόσ από τισ καλλιζργειεσ τομάτασ και μελιτηάνασ ςτισ οποίεσ επιτρζπεται.
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Τα προϊόντα των καλλιεργειών που πρόκειται να διακινηθοφν είτε αυτοφςια είτε
μετά από επεξεργαςία μετά τισ 9/6/2016 θα ελζγχονται για υπολείμματα
abamectin με βάςη τα ιςχφοντα τότε MRLs.
ημειϊνεται ότι με την ίδια τροποποιητική απόφαςη, προςτίθεται ςτο φάςμα
δράςησ του Aμπαντζκ 1.8EC η καρυδιά (προςθήκη ςτην ετικζτα του προϊόντοσ με
ιςχφ μετά τισ 9/6/2016).
Με εκτίμηςη
Σμήμα Εγκρίςεων και Πειραματιςμοφ ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ
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