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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   8-11-2011 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ:    102386 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ   

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ    
 

Ταχ . ∆/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς:  SHARDA EUROPE b.v.b.a.  

Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ   (δια του κ. Τουτουτζιδάκη  

Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος   Αντώνιου, Τσιτούρη 22, 152 31 

Τηλέφωνο: 210 928 72 11   Χαλάνδρι) 

e-mail: syg046@minagric.gr    (µε απόδειξη) 

     

     

  Κοιν.: 1. Γραφείο κ. Υπουργού 

   2. Γραφείο κ. Υφυπουργού  

ΘΕΜΑ:  3. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 

  4. Γραφείο Προϊσταµένου Γενικής 

∆/νσης Φυτικής Παραγωγής  

  5. Περιφερειακές Ενότητες 

   ∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας  

   & Κτηνιατρικής (µε e-mail) 

  6. Μ.Φ.Ι. 

   Τµήµα Ελέγχου Γεωργικών 

   Φαρµάκων (µε e-mail) 

  7. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. 

   Έδρες τους (µε e-mail) 

  8. Ε.ΣΥ.Φ. 

   Πατησίων 53, 104 33 – Αθήνα 

  9. Εσωτερική διανοµή: 

   -Τµήµατα Β΄, Γ΄ & Ε΄ της 

 

«Tροποποίηση της µε αριθ. 

14312/04.11.2008 έγκρισης του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(εντοµοκτόνο) SHARIMIDA 20 SL, 

ως προς την εγγυηµένη σύνθεση 

(αλλαγή βοηθητικής ουσίας), τον 

τρόπο και χρόνο εφαρµογής, τις 

παρατηρήσεις του φάσµατος 

δράσης, τις φράσεις κινδύνου (R) 

και τις φράσεις προφύλαξης (S) » 

   ∆/νσής µας 

   10 Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων 

    ∆ιδότου 26, Αθήνα 
 

 

AΠΟΦΑΣΗ  

Ο  

ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

 
      Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Κανονισµού 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 

σχετικά µε τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των 

οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 80.  

2. Τις διατάξεις της µε αριθ. 190688/10.11.2010 ΚΥΑ (Β΄ 1773) µε θέµα την “Τροποποίηση του 

παραρτήµατος Ι του Π.∆. 115/1997 (Α΄ 104) όσον αφορά τους ιδιαίτερους όρους για τις ουσίες 

clothianidin, thiamethoxam, fipronil και imidacloprid, σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 

2010/21/ΕE της Επιτροπής της 12
ης

 Μαρτίου 2010”.  
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3. Το από 21/9/2010 Υπηρεσιακό Σηµείωµα της Οµάδας Οικοτοξικολογικού Ελέγχου 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων της υπηρεσίας µας. 

4. Τις διατάξεις του Π.∆. 89/7.9.2010 (ΦΕΚ 154/Α΄/7-9-2010) «∆ιορισµός Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

5. Τη µε αριθ. 155540/30.6.2011 (B΄ 1588) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για “ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων Ιωάννη ∆ριβελέγκα ”. 

6. Τη σχετική αίτηση της ενδιαφερόµενης εταιρείας (αριθ. πρωτ. 189486/4.10.2010). 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ   
 

 

Ι. Τροποποιούµε την µε αριθ. 14312/04.11.2008 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(εντοµοκτόνο) SHARIMIDA 20 SL, η οποία χορηγήθηκε µε την αριθ. 124329/04.11.2008 

Απόφασή µας, τροποποιήθηκε µε τη µε αριθ. 129347/3.6.2009 Απόφασή µας και 

τροποποιήθηκε-αναµορφώθηκε µετά την καταχώριση της δραστικής ουσίας imidacloprid στο 

παράρτηµα Ι του Π.∆. 115/97 µε τη µε αριθ. 188087/18.8.2010 Απόφασή µας, ως προς την 

εγγυηµένη σύνθεση (αλλαγή βοηθητικής ουσίας), τον τρόπο και χρόνο εφαρµογής, τις 

παρατηρήσεις του φάσµατος δράσης, τις φράσεις κινδύνου (R) και τις φράσεις προφύλαξης 

(S).  

Συγκεκριµένα, οι παράγραφοι 1.4ζ, 5, 10 και 11 της µε αριθ. 188087/18.8.2010 Απόφασής 

µας, διαµορφώνονται ως ακολούθως:  
 
 

 

1.4ζ) Εγγυηµένη σύνθεση του 

σκευάσµατος: 

Imidacloprid  20% β/o 

Βοηθητικές ουσίες: 82,25% β/β  

Η πλήρης εγγυηµένη σύνθεση του σκευάσµατος 

έχει υποβληθεί στην υπηρεσία µας µε τη µε αριθ. 

189486/4.10.2010 αίτηση της ενδιαφερόµενης 

εταιρείας. 

 

 

 

 

5. Φάσµα δράσης: 
 

 

∆όσεις  Πεδίο 

εφαρµογής 

 

Στόχοι 

 Κ.εκ 

σκευάσµατος 

/100 λίτρα 

ψ.υ.* 

 

Όγκος ψεκ. 

Υγρού 

(Λίτρα/στρ.) 

κ.εκ./στρ. 

Χρόνος 

εφαρµογής 

Μέγιστος αριθµός 

εφαρµογών ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο/µεσοδιάστηµα 

επεµβάσεων (ηµέρες) 

Εσπεριδοειδή 

(Πορτοκαλιά, 

Μανταρινιά, 

Λεµονιά, 

Γκρειπ 

Φρουτ)  

Εριώδης 

αλευρώδης 

Aleurothrixus 

floccosus 

 

 

 

 

 

Φυλλοκνίστης 

Phyllocnistis 

citrella 

 

75 

 

 

 

 

 

 

 

 

50-75 

 

 

200-400 

 

 

 

 

 

 

 

 

200-400 

 

 

 

150-300 

 

 

 

 

 

 

 

 

100-300 

 

Απρίλιο – 

Σεπτέµβριο 

µε την 

εµφάνιση των 

νυµφών του 

εντόµου 

(στάδιο L1 & 

L2) 

 

Με την 

έναρξη της 

προσβολής 

2 / 20-30 
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Αχλαδιά  Ψύλλα 

αχλαδιάς 

Cacopsylla 

pyri  

60 150 90 Με την 

έναρξη της 

προσβολής.  

Μπορεί να 

εφαρµοστεί 

στις εξής 

περιόδους: 

Προανθικά 

µέχρι το 

στάδιο 

έναρξης της 

λευκής 

κορυφής 

(BBCH: 54) 

και µετά την 

καρπόδεση 

έως την 

έναρξη 

αλλαγής 

χρώµατος 

(BBCH 71-

79)  

1 

Ροδακινιά  Αφίδες 

Myzus 

persicae  

M. nicotianae 

25-30 150-250 37.5-75 Με την 

εµφάνιση της 

προσβολής.  

Μπορεί να 

εφαρµοστεί 

στις εξής 

περιόδους: 

Προανθικά 

µέχρι το 

στάδιο 

έναρξης της 

ρόδινης 

κορυφής 

(BBCH: 54) 

και µετά την 

καρπόδεση 

έως την 

έναρξη 

αλλαγής 

χρώµατος 

(BBCH 71-

79)  

2 /28 

Τοµάτα 

υπαίθρου 

Αφίδες 

Macrosiphum 

euphorbiae 

Αλευρώδης 

Trialeurodes 

vaporariorum  

50 50-100 25-50 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 

(Υ/Θ) 

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 
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Πατάτα Αφίδες 

Macrosiphum 

euphorbiae  

∆ορυφόρος 

Leptinotarsa 

decemlineata  

50-100 50-100 50 Με την 

έναρξη της 

προσβολής  

και µέχρι 4 

αφίδες ανά 

φύλλο. Να 

µην 

εφαρµόζεται 

όταν υπάρχει 

µελίτωµα. 

2 /14 

Καπνός Αφίδες 

Myzus 

persicae  

Myzus 

nicotianae 

25-60 

 

 

 

--- 

50 – 100 

 

 

 

--- 

25 – 30 

 

 

 

50- 100* 

Με την 

εµφάνιση της 

προσβολής 

 

Με πότισµα 

κατά την 

µεταφύτευση 

2 /20-30 

 

 

 

1 

 

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

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. 

4. Να µην εφαρµόζεται το σκεύασµα όταν οι µέλισσες είναι σε φάση έντονης κινητικότητας. 
5. Να µην εφαρµόζεται το σκεύασµα κατά την περίοδο της άνθησης. 

6. Να µην εφαρµόζεται το σκεύασµα σε περίπτωση που εµφανίζεται µελίτωµα (π.χ. 

περισσότερο από 4 αφίδες ανά φύλλο). 
 
 

10. Φράσεις R R36/38    Ερεθίζει τα µάτια και το δέρµα 

Spe8:     Eπικίνδυνο για τις µέλισσες. Για να προστατέψετε τις 

µέλισσες και άλλα έντοµα επικονίασης µην 

χρησιµοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την 

ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας των 

ζιζανίων. Μην χρησιµοποείτε το προϊόν κατά την 

περίοδο που οι µέλισσες συλλέγουν Αποµακρύνετε ή 

και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. 
     Βλαβερό για τα πουλιά.  

 

 

11. Φράσεις S S1/2 Φυλάξτε το κλειδωµένο και 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 αναπνέετε ατµούς/εκνεφώµατα 

S25 Αποφεύγετε την επαφή µε τα µάτια. 

S26    Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια πλύνετε αµέσως µε άφθονο 

νερό και ζητείστε ιατρική συµβουλή 

S36/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία και συσκευή 

προστασίας µατιών προσώπου 

S51      Να χρησιµοποιείται µόνο σε καλά αεριζόµενο χώρο 

<< Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 

περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης  >> 
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ΙΙ. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η µε αριθ. 124329/04.11.2008 Απόφασή µας, όπως 

τροποποιήθηκε-αναµορφώθηκε µε τη µε αριθ. 188087/18.8.2010 Απόφασή µας και ισχύει 

σήµερα. 

 

 

 

 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

 

   ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ  
 


