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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Αθήνα,    4-11-2008 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ             Αριθ. πρωτ.:   124329 

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
 

Ταχ. ∆/νση:        Λ. Συγγρού 150 

Ταχ. Κώδικας:   176 71 – ΑΘΗΝΑ 

TELEFAX:        210 92 12 090 

Πληροφορίες:    Ηλ. Νασιόπουλος 

Τηλέφωνο:         210 928 72 11 

E-mail:               syg046@minagric.gr  

 
 

 

 

 

ΘΕΜΑ: “Χορήγηση οριστικής  

                 έγκρισης στο φυτοπρο- 

                  στατευτικό προϊόν 

                 (εντοµοκτόνο)  

                 SHARIMIDA 20 SL ” 

                  ΠΡΟΣ: SHARDA EUROPE B.V.B.A., Βέλγιο 

                               (δια της κ. Νένης Γκούµα, 

                                 Αγ. Νικολάου 29 - ΓΛΥΦΑ∆Α) 

             (µε απόδειξη) 
 

ΚΟΙΝ.: 1) Γραφείο κ. Υπουργού 

2) Γραφείο Γεν. Γραµ. κ. Κ. Σκιαδά 

3) Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή 

    Φυτικής Παραγωγής 

              4) Μ.Φ.Ι.      (µε e-mail) 

                   5) Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. 

                       Έδρες τους      (µε e-mail) 

              6) Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 

                  ∆ιευθύνσεις Γεωργίας 

 ΄Εδρες τους     (µε e-mail) 
              7) Τµήµατα Β΄, Γ΄, Ε΄ της ∆/νσής µας 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 

 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του  Π.∆. 115/97  (ΦΕΚ Α΄/104/30.5.97)  «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συµµόρφωση προς την οδηγία  91/414/ΕΟΚ  του Συµβουλίου 

όπως έχει συµπληρωθεί»  και ειδικότερα τα άρθρα 8 (παρ. 2 και 3) και 9 (παρ. 1). 

2. Τη µε αριθ.  85418/24.8.88  (ΦΕΚ  Β΄/674/13.9.88)  Απόφασή µας «για την τεχνική και τις 

µεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρµάκων»  και ειδικότερα το κεφάλαιο  Β΄  (παρ. 1). 

3. Τη µε αριθ. 83345/28.7.88 (ΦΕΚ Β΄/599/24.8.88) Απόφασή µας όσον αφορά «τον καθορισµό και 

την τυποποίηση της σήµανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρµάκων». 

4. Τη µε αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β΄/19-9-2002) ΚΥΑ µε θέµα την “ταξινόµηση, 

συσκευασία και επισήµανση επικίνδυνων παρασκευασµάτων”, όπως τροποποιήθηκε µε τη µε αριθ. 

73/2-6-2006 (ΦΕΚ 832/Β/6-7-2006) ΚΥΑ, καθώς και τη µε αριθ. 108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 

1121/Β΄/8-8-2003) απόφασή µας, µε θέµα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρµογής της ΚΥΑ 

265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα». 

5. Τη µε αριθ. 117452/26.3.2008 Απόφασή µας µε την οποία χορηγήθηκε οριστική έγκριση στο 

φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντοµοκτόνο) TΙDO, το οποίο περιέχει την ίδια δραστική ουσία και 

έχει την ίδια περιεκτικότητα και µορφή. 

6. Τον κανονισµό 149/29.1.2008 (L 58/1.3.2008) της Επιτροπής “για την τροποποίηση του Κανονισµού 

(ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου µε τη θέσπιση των 

παραρτηµάτων ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV για τον καθορισµό ανωτάτων ορίων καταλοίπων στα προϊόντα που 

καλύπτονται από το παράρτηµα Ι του κανονισµού”. 

7. Το Π.∆. 206/2007 «∆ιορισµός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 232 Α΄). 
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8. Τη µε αριθ. 263545/4.1.2008 (ΦΕΚ 47/Β΄/18.1.2008) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων για "µεταβίβαση στους Γενικούς Γραµµατείς, Ειδικό Γραµµατέα, 

Προϊσταµένους Γενικής ∆ιεύθυνσης, Προϊσταµένους ∆ιεύθυνσης και Προϊσταµένους Τµήµατος της 

εξουσίας να υπογράφουν µε “Εντολή Υπουργού”". 

9. Τις από 3-12-2007, 15-2-2008, 19-9-2008 και 10-10-2008 αιτήσεις της κ. Νένης Γκούµα για 

λογαριασµό της εταιρείας SHARDA EUROPE B.V.B.A., Βελγίου, καθώς και το από 10-10-2008 

πρωτόκολλο εξέτασης φακέλου.  
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 
 

I. Xορηγούµε στην εταιρεία SHARDA EUROPE B.V.B.A., Βελγίου,, οριστική έγκριση διάθεσης 

στην αγορά µε αριθµό 14312 του φυτοπροστατευτικού της προϊόντος (εντοµοκτόνο) µε τα 

ακόλουθα στοιχεία: 
 

1. Εµπορικό όνοµα: SHARIMIDA 

2. Μορφή:  Υγρό διάλυµα (SL) 

3. Εγγυηµένη σύνθεση:  imidacloprid  20% β/o 

                                         βοηθητικές ουσίες:  81,21% β/β 

4. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία: 97% min. 

5. α. Παρασκευαστής της δ.ο.:  SHARDA WORLDWIDE EXPORT PVT., LTD., Ινδία.   

β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:  SHARDA WORLDWIDE EXPORT PVT., LTD., Ινδία. 

(Η ∆ιεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσµατος και θεωρείται 

εµπιστευτικό στοιχείο). 

γ. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.: Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας imidacloprid, 

όπως προσδιορίζονται στα τµήµατα ζ και η (έντυπα IVα, IVβ και V) της αίτησης, µε 

ηµεροµηνία 3-12-2007 (αριθµός πρωτοκόλλου ΥΑΑ&Τ 124459), που υπέβαλε στην 

Υπηρεσία µας η ενδιαφερόµενη εταιρεία, και παραµένουν στα αρχεία της αρµόδιας αρχής. 

6. α. Κάτοχος της έγκρισης:  SHARDA EUROPE B.V.B.A., Heedstraat 58, 1730 Asse, Βέλγιο.  

β. Υπεύθυνος επικοινωνίας:   κ. Νένη Γκούµα, Αγ. Νικολάου 29, Γλυφάδα.  

γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήµανση:  SHARDA EUROPE B.V.B.A., 

Heedstraat 58, 1730 Asse, Βέλγιο.     

7. Παρασκευαστής του σκευάσµατος: SHARDA WORLDWIDE EXPORT PVT., LTD., Plot No. 

169/1/A, GIDC NARODA, PHASE-I, AHMEDABAD, GUJARAT, Ινδία.  

8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσµατος: Hebei Veyong Bio Chemical Co., Ltd., Κίνα. 

(Η ∆ιεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσµατος και θεωρείται 

εµπιστευτικό στοιχείο).  

9. α. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσµατος: ΦΥΤΟΡΓΚΑΝ Α.Β.Ε.Ε., Νέα Κηφισιά.  

β. Συσκευασία:  -ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: 

       i)  Φιάλες των  100,  250,  500  κ.εκ.  και  1  λίτρου 

       ii) Μπετόνια των 5 λίτρων. 

-ΥΛΙΚΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:  

Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) ή COEX. 

-ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ: δέκα (10) 
 

10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται - Τρόπος δράσης: 

      ∆ιασυστηµατικό εντοµοκτόνο επαφής και στοµάχου. 
 

11. Τρόπος εφαρµογής:   Ψεκασµοί καλύψεως ή ριζοποτίσµατα. 
 

12. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:    

∆εν χρειάζεται προδιάλυση. Ρίχνουµε το σκεύασµα κατ’ ευθείαν στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας 

καλά και προσθέτουµε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. 
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13. Φάσµα δράσης: 
 

∆όσεις  

 

Πεδίο 

Εφαρµογής 

 

 

Στόχοι 
κ.εκ. 

Σκευάσµατος / 

100 λίτρα ψεκ. 

Υγρό* 

Όγκος 

ψεκ. 

Υγρού 

 (λίτρα / 

στρέµµα) 

κ.εκ. 

σκευάσµατος

/ στρέµµα 

(max) 

 

Τρόπος και  

χρόνος 

εφαρµογής 

Μέγιστος 

αριθµός 

εφαρµογών ανά  

καλλιεργητική 

περίοδο / µεσο-

διαστήµατα 

επεµβάσεων 

(ηµέρες) 
 

Εσπεριδοειδή: 

Πορτοκάλια, 

λεµονιά, 

µανταρινιά, 

γκρείπ-φρουτ 

-Εριώδης αλευρώδης 

(Aleurothrixus 

floccosus) 

 

 

 
 

-Φυλλοκνίστης 

(Phyllocnistis citrella) 
 

75 

 

 

 

 

 

 

      50-75 

200-400 

 

 

 

 

 
 

200-400 

300 

 

 

 

 

 
 

300 

Απρίλιο-

Σεπτέµβριο µε 

την εµφάνιση 

των νυµφών του 

εντόµου (στάδια 

L1 και L2). 
 

Με την έναρξη 

της προσβολής. 

 

 

 

2 / 20-30 

Αχλαδιά Ψύλλα αχλαδιάς 

(Cacopsylla pyri) 

60  150 90 Με την έναρξη 

της προσβολής 
 

1 

Ροδακινιά -Αφίδες 

(Myzus persicae, 

M.nicotianae) 

25-30 150-250 75 Με την 

εµφάνιση της 

προσβολής. 
 

2 / 28 

 

Τοµάτα 

υπαίθρου 

-Αφίδες 

(Macrosiphum 

euphorbiae) 

-Αλευρώδης 

(Trialeurodes 

vaporariorum) 
 
 

50 50-100 50 Με την έναρξη 

της 

προσβολής. 

2 / 14 

 

Τοµάτα 

θερµοκηπίου 

-Αλευρώδης 

(Trialeurodes 

vaporariorum) 
 

--- --- 75-125  * 

 
 

Με το νερό 

της άρδευσης, 

µε την έναρξη 

της προσβολής 

2 / 14 

 

Αγγούρι 

(θερµοκηπίου 

και υπαίθρου) 

Αλευρώδης 

(Trialeurodes 

vaporariorum) 
 

--- --- 75-125  * Με το νερό 

της άρδευσης, 

µε την έναρξη 

της προσβολής 

2 / 14 

 
 

Βαµβάκι Αφίδες 

(Aphis gossypii) 

62,5-100 50-80 50  Με την έναρξη 

της προσβολής 

2 / 14 
 
 

Πατάτα -Αφίδες 

(Macrosiphum 

euphorbiae) 

-∆ορυφόρος 

(Leptinotarsa 

decemlineata) 
 
 

50-100 50-100 50 Με την έναρξη 

της προσβολής 

2 / 14 

 

Καπνός -Αφίδες 

(Myzus persicae,  

M. nicotianae) 

25-60 

 

 

 

--- 

 

50-100 

 

 

 

--- 

25-30  

 

 

 

50-100  *  
 

Με την 

εµφάνιση της 

προσβολής.  

 
Με πότισµα κατά 

τη µεταφύτευση. 

2 / 20-30 

 

 

 

1 

 

*: το εύρος των δόσεων εξαρτάται από το στάδιο ανάπτυξης των φυτών και την ένταση της προσβολής. 
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Παρατηρήσεις: 

1 Στα εσπεριδοειδή σε προγράµµατα ¨ολοκληρωµένης αντιµετώπισης¨ συνιστάται να 

εφαρµόζεται, όταν υπάρχει µικρός πληθυσµός ακµαίων του παρασίτου Cales noacki 

ωρίµων για ωοτοκία. 

2 Στα εσπεριδοειδή σε περίπτωση προχωρηµένης προσβολής (µικτός πληθυσµός, παρουσία 

µελιτωµάτων) ο ψεκασµός επαναλαµβάνεται 20-30 ηµέρες από τον προηγούµενο. 

3 Στα εσπεριδοειδή για την καταπολέµηση του Φυλλοκνίστη (Phyllocnistis citrella) η 

µικρή δόση συνίσταται για µικρή πίεση προσβολής ενώ η µεγάλη δόση για µεγάλη 

πίεση προσβολής. 
 

 14. Φυτοτοξικότητα: ∆εν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώµενες καλλιέργειες, δόσεις και για τις 

ελληνικές εδαφοκλιµατικές συνθήκες. 
 

15. Συνδυαστικότητα: ---- 
 

16. Σηµάνσεις:  Xi-ερεθιστικό 
 

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):   

      R36/38 Ερεθίζει τα µάτια και το δέρµα. 
 

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστηµα (RΟ & R φράσεις): 

RO1  Πολύ τοξικό για τις µέλισσες. 

RO15  Βλαβερό για τα πουλιά. 
 

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δηµόσια υγεία (S και SY φράσεις): 

      S1/2 -Φυλάξτε το κλειδωµένο µακριά από παιδιά. 

      S13 -Φυλάξτε το µακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές. 

      S20/21 -Μην τρώτε, µην πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιµοποιείτε. 

      S23 -Μην εισπνέετε το σκεύασµα και το ψεκαστικό υγρό. 

      S25 -Αποφεύγετε την επαφή µε τα µάτια. 

      S26 -Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια πλύνετε αµέσως µε άφθονο νερό και ζητήστε 

ιατρική συµβουλή. 

      S36/39 -Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία και συσκευή προστασίας µατιών-προσώπου. 

 S51 -Να χρησιµοποιείται µόνο σε καλά αεριζόµενο χώρο. 

 SΥ8 -Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα µέρη του σώµατος πριν φάτε, πιείτε ή 

καπνίσετε και µετά την εφαρµογή. 

<< Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε 

τις οδηγίες χρήσης>>. 
 

20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο: 

S45   Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία καλέστε αµέσως γιατρό και  

    δείξτε του την ετικέτα. 

Αντίδοτο: ∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Συµπτωµατική θεραπεία. 

       Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων:  210-7793777 
 

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστηµα (SO  και  S  φράσεις): 

(SO1) Μην ψεκάζετε ανθισµένα φυτά. Καταστρέψτε τα ανθισµένα ζιζάνια 
 

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Οι κενές φιάλες συσκευασίας 

ξεπλένονται υπό πίεση µε ειδικό εξοπλισµό ή γίνεται τριπλό ξέπλυµα  (τα νερά του 

ξεπλύµατος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο)  και στη συνέχεια αφού καταστραφούν 

προηγουµένως µε τρύπηµα για τη διασφάλιση της µη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν όλα 

σε σηµεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 
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22. Απαγορεύσεις (Α φράσεις): Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες. 
 

23. Περιορισµοί για την προστασία των καταναλωτών: 

 
23.1 Μέγιστα Όρια  

Υπολειµµάτων (MRLs) 

Προϊόντα 

 

MRLs  

(mg/kg) 

Imidacloprid Έχουν καθοριστεί Ευρωπαϊκά MRLs στο Παράρτηµα ΙΙ του 

Κανονισµού 396/2005, όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό 

149/2008 

 

23.2 (Π1) Τελευταία επέµβαση πριν τη συγκοµιδή: 

- Εσπεριδοειδή : 21 ηµέρες 

- Καπνός: 7 ηµέρες 

- Τοµάτα : 7 ηµέρες 

- Αγγούρι : 7 ηµέρες 

- Πατάτα : 14 ηµέρες 

- Αχλαδιά : 7 ηµέρες 

- Βαµβάκι : 28 ηµέρες 

- Ροδακινιά : 14 ηµέρες 
 

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσµατος - Συνθήκες αποθήκευσης: 

Να αποθηκεύεται σε χώρο δροσερό, ξηρό και χωρίς να εκτίθεται απ’ ευθείας στο φως. Στις 

συνθήκες αυτές παραµένει σταθερό για 2 χρόνια από την ηµεροµηνία παρασκευής του. 
 

ΙΙ.     Ετικέτα: 

α) Να είναι σύµφωνη µε το άρθρο 16 του  Π.∆. 115/97,  την Οδηγία  1999/45  του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου  και µε την παρούσα Απόφαση. 

β) Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκοµίζεται στην 

Υπηρεσία η τελική ετικέτα της. 
 

ΙΙΙ. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει µέχρι   31-12-2012. 

β. Πριν τη λήξη της έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής αίτηση ανανέωσης. 

 

 

 

         Ε.Υ. 

        Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

 

 

                        Κ. ΣΚΙΑ∆ΑΣ 
 


