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ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 2198 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ακαραεοκτόνο) NEALTA 20 SC (δ.ο. cyflumetofen 20 % β/ο), 
ως προς την κατηγορία και τον τρόπο δράσης, το φάσμα δράσης και την τελευταία 
επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για 
μετασυλλεκτικές χρήσεις» 

 
 

 
 

AΠΟΦΑΣΗ  
Ο  

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
      Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 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 45 αυτού. 

2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, 
ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

3. Την αξιολόγηση του ΜΦΙ με αριθμό πρωτ 12618/301529/21.11.2019. 
4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2019/716 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2019 για την 

τροποποίηση των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 22/2013 και (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά 
τους όρους έγκρισης της δραστικής ουσίας cyflumetofen (κυφλουμετοφαίνη). 

5. Τη με αριθ. 619/46787/8.3.19 (ΦΕΚ Β΄ 988/22-03-2019) κοινή Απόφαση του Υπουργού κ. Στ. 
Αραχωβίτη, του Υφυπουργού κ. Β. Κόκκαλη και της Υφυπουργού κ. Ολ. Τελιγιορίδου με θέμα 
“Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής “με εντολή Υπουργού”, “με εντολή Υφυπουργού” ή “με 
εντολή Υπουργού και Υφυπουργού”, κατά περίπτωση, στους: Γεν. Γραμματέα, Γεν. Γραμματέα 
Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γεν. Δ/νσης, Προϊσταμένους 
Δ/νσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων” (Β΄ 988), 
όπως διορθώθηκε με την αριθ. 6 αναφορά «ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» (Β’ 1241)  και τροποποιήθηκε 
με την αριθ. 1679/153682/25-06-2019 (Β΄ 2701) ΚΥΑ. 

6. Την με αριθμό πρωτ. 12659/302915/22.11.2019 αίτηση της εταιρείας BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

I. Τροποποιούμε τη με αριθ. 2198 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος (ακαραεοκτόνο) NEALTA 20 SC (δ.ο. cyflumetofen 20 % β/ο), η οποία χορηγήθηκε την υπ. 
αριθ. πρωτ. 11939/130438Π.Ε./09.02.2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς την κατηγορία 
και τον τρόπο δράσης, το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη 
διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις. 
 

Τα σημεία 4, 5 και 13.1 διαμορφώνονται ως εξής: 

 

4  Κατηγορία και 
τρόπος δράσης: 
 

Το σκεύασμα είναι ένα ακαρεοκτόνο που προορίζεται για χρήση σε 
μηλοειδή και τομάτα υπαίθρου για την καταπολέμηση των ακάρεων 
Tetranychus urticae και Panonychus ulmi, καθώς και σε καλλωπιστικά 
φυτά σε γλάστρες και φράουλες υπό κάλυψη για την καταπολέμηση των 
ακάρεων Tetranychus urticae και Phytonemus pallidus. Έχει δράση 
στομάχου και επαφής, με υψηλή αποτελεσματικότητα στις κινητές 
μορφές των ακάρεων. Η δραστική του ουσία, cyflumetofen, ταξινομείται 
στην ομάδα 25 του IRAC, ως παρεμποδιστής της μεταφοράς 
ηλεκτρονίων στο μιτοχονδριακό σύμπλοκο II. 

 

 

5  Φάσμα δράσης 

Πεδίο Εφαρμογής Στόχος Δόσεις σκευάσματος 
 

Τρόπος και 
χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 
αριθμός 

εφαρμογών  κ.εκ./ 
στρέμμα 

κ.εκ./ 
100 

λίτρα 
ψεκ. 

Υγρού 

Όγκος 
ψεκ. 

υγρού 
λιτρα / 

στρέμμα 

Μηλοειδή 
 
Μηλιά-MABSD 
Αχλαδιά-PYUCO 
Κυδωνιά-CYDOB 
Μουσμουλιά- MSPGE 
Ιαπωνική 
Μουσμουλιά- EIOJA 
 

Panonychus 
ulmi 
(METTUL), 
Tetranychus 
urticae  
(TETRUR) 
 

100 - 20-100 Εφαρμόστε 
από την 
έκπτυξη του 
1ου φύλλου 
μέχρι και τη 
πλήρη 
ανάπτυξη του 
τυπικού για την 
ποικιλία 
χρώματος. 
(BBCH 11-85) 

1 εφαρμογή 
ανά 2 έτη 
 

Τομάτα (Υ)  
LYPES 
 
 

Tetranychus 
urticae  
(TETRUR) 
 

100 - 20-200 Από την αρχή 
της ανάπτυξης 
του 3ου 
φύλλου μέχρι 
την πλήρη 
ωρίμανση των 
καρπών. 
(BBCH 13-89) 

1 εφαρμογή 
ανά 2 έτη 
 

Φράουλα 
FRAAN 
(σε θερμοκήπιο ή 
στον αγρό υπό 

Tetranychus 
urticae 
(TETRUR),  
Phytonemus 

100 - 20-40 Από την αρχή 
της ανάπτυξης 
του 3ου 
φύλλου μέχρι 

1 εφαρμογή 
ανά 2 έτη 
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χαμηλή κάλυψη) 
 

pallidus 
(TARSPA) 

και την 2η 
συγκομιδή 
(BBCH 13-89) 

Καλλωπιστικά φυτά 
σε γλαστράκια (Θ) 
ΝΝΝΖΖ 
 
θάμνοι σε 
γλαστράκια (Θ) 
ΝΝΝΖG 

Tetranychus 
urticae  
(TETRUR) 

100 - 20-50 Εφαρμόστε 
από την 
έκπτυξη του 3ου 
φύλλου. 
(BBCH 13-89) 

2/10-14 

Παρατηρήσεις:  
1) Το Nealta 20 SC είναι κατάλληλο για τα προγράμματα ολοκληρωμένης αντιμετώπισης ακάρεων, καθώς 
δεν αναμένονται δυσμενείς επιπτώσεις στα Typhlodromus pyri, Euseuius filandicus Kampimodromus 
aberrans, Aphidius rhopalosiphi, Typhlodromus pyri, Chrysoperla carnea, Orius strigicollis, Amblyseius 
cucumeris και Amblyseius californicus από την χρήση του σύμφωνα με την ΟΓΠ. 
2) Η αποτελεσματικότητα του Nealta 20 SC δεν μειώνεται, εφόσον το ψεκαστικό διάλυμα στεγνώσει πάνω 
στο φύλλωμα της καλλιέργειας, ακόμη και σε περίπτωση που ακολουθήσει βροχόπτωση ή δροσιά. 
Εντούτοις, δεν συστήνεται να γίνει εφαρμογή του Nealta 20 SC αν αναμένεται βροχή σύντομα (1 ώρα) 
μετά την εφαρμογή του. 
3) Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος στα καλλωπιστικά να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή του σε 
μικρή κλίμακα. 
 
 
Η χρήση στα πυρηνόκαρπα (ροδακινιά, βερικοκιά), στα εσπεριδοειδή (πορτοκαλιά, μανταρινιά, λεμονιά, 
λιμετία (limes), γκρέιπ-φρουτ), μελιτζάνα (Υ+Θ) και Τομάτα (Θ) θα χορηγηθεί όταν και εάν καθοριστούν 
στον κανονισμό 396/2005 MRLs σύμφωνα με την παρακάτω ΟΓΠ. Ο κάτοχος της έγκρισης υποχρεούται να 
ενημερώσει άμεσα την αρμόδια αρχή. 

Πεδίο Εφαρμογής Στόχος Δόσεις σκευάσματος 
 

Τρόπος και 
χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγιστος 
αριθμός 
εφαρμογών  κ.εκ./ 

στρέμμα 
κ.εκ./ 
100 
λίτρα 
ψεκ. 
Υγρού 

Όγκος 
ψεκ. 
υγρού 
λιτρα/ 
στρέμμα 

Πυρηνόκαρπα 
Ροδακινιά-PRNPS 
Βερικοκιά-PRNAR 
 

Panonychus 
ulmi (METTUL), 
Tetranychus 
urticae 
(TETRUR),  
Tetranychus sp. 
(TETRSP) 

100 - 40-120 Εφαρμόστε από 
την έκπτυξη 
του 1ου 
φύλλου μέχρι 
και τη πλήρη 
ανάπτυξη του 
τυπικού για την 
ποικιλία 
χρώματος. 
(BBCH 11-85) 

1 εφαρμογή 
ανά 2 έτη 
 

Εσπεριδοειδή 
Πορτοκαλιά-CICSI 
Μανταρινιά-CIDRE 
Λεμονιά-CIDLI 
Λιμετία (limes)-CIDAF 
Γκρέιπ-φρουτ-CIDPA 
 

Panonychus citri 
(METTCI), 
Tetranychus 
urticae 
(TETRUR),  
Tetranychus sp. 
(TETRSP) 

100 - 50-200 

Μελιτζάνα (Υ) 
SOLME 
 

Tetranychus 
urticae 
(TETRUR),  
Tetranychus sp. 
(TETRSP) 

100 - 20-200 Από την αρχή 
της ανάπτυξης 
του 3ου 
φύλλου μέχρι 
μέχρι την 
πλήρη 
ωρίμανση των 
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καρπών. 
(BBCH 13-89) 

Τομάτα (Θ)  
LYPES 
Μελιτζάνα (Θ) 
SOLME 
 

Tetranychus 
urticae 
(TETRUR) 
 
 

100 - 20-200 Από την αρχή 
της ανάπτυξης 
του 3ου 
φύλλου μέχρι 
την πλήρη 
ωρίμανση 
(BBCH 13-89) 

Παρατηρήσεις: 
1. Τελευταία επέμβαση πριν την συγκομιδή: 
Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Βερικοκιά), Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Λιμεττία (lime), 
Γκρέιπ-φρουτ): 7 μέρες 
Μελιτζάνα (Υ): 1 μέρες 
Τομάτα (Θ), Μελιτζάνα (Θ): 1 μέρες 
 
2. Με την έγκριση των εσπεριδοειδών θα προστεθεί η ακόλουθη φράση στο Σημείο 11: 
Spe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 
μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για τα εσπεριδοειδή. 
Spe3: Για να προστατέψετε τα μη στοχευόμενα φυτά να χρησιμοποιείται ακροφύσια μειωμένης 
διασποράς (50%) ή να αφήνετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη για τα 
εσπεριδοειδή. 
 
3. Με την έγκριση των πυρηνόκαρπων θα προστεθεί η ακόλουθη φράση στο Σημείο 11: 
Spe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 15 
μέτρων σε συνδυασμό με χρήση ακροφυσίων μειωμένης διασποράς (50%) από τα επιφανειακά ύδατα για 
τα πυρηνόκαρπα. 
Spe3: Για να προστατέψετε τα μη στοχευόμενα φυτά να χρησιμοποιείται ακροφύσια μειωμένης 
διασποράς (50%) ή να αφήνετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη για τα 
πυρηνόκαρπα. 

 

 

13 Προστασία των καταναλωτών  
   

13.2 Τελευταία επέμβαση 
πριν τη συγκομιδή ή 
πριν τη διάθεση στην 
αγορά όταν πρόκειται 
για μετασυλλεκτικές 
χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 

 Μηλοειδή  
(Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, 
Μουσμουλιά, Ιαπωνική Μουσμουλιά) 

7  

 Τομάτα (Υ),  
Φράουλα (σε θερμοκήπιο ή στον αγρό 
υπό χαμηλή κάλυψη) 

1  

 Καλλωπιστικά φυτά σε γλαστράκια 
(Θ), θάμνοι σε γλαστράκια (Θ) 

-  

 

II. Για τα αποθέματα με ετικέτα σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1648/2688/11.02.2019 Απόφασή μας, με 
την οποία τροποποιήθηκε η με αριθμό 2198 οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 
(ακαραεοκτόνο) NEALTA 20 SC (δ.ο. cyflumetofen 20 % β/ο), ισχύουν τα παρακάτω:  
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1. Επιτρέπεται η τιμολόγηση από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, για δυο (2) μήνες (έως τις 31.01.2020) ποσοτήτων 
σκευάσματος με την ετικέτα σύμφωνα με την 1648/2688/11.02.2019 απόφασή μας. 

2. Ο κάτοχος ή ο υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά υποχρεούται εντός 2 μηνών (έως τις 
31.01.2020) να αναπροσαρμόσει την ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που 
κυκλοφορούν στην αγορά σύμφωνα με την παρούσα απόφαση λαμβάνοντας υπόψη την 
κοινοτική, εθνική νομοθεσία και τις σχετικές εγκυκλίους. 

3. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα χονδρικής και 
λιανικής πώλησης για πέντε (5) επιπλέον μήνες (έως τις 30.04.2020). 

4. Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες για έξι 
(6) μήνες (έως τις 31.05.2020). 

5. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες μετά την 31.05.2020, θα πρέπει να 
επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης.  

6. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που έχουν ήδη διατεθεί σε καταστήματα χονδρικής ή 
λιανικής πώλησης, ο κάθε υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά οφείλει να 
χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο επιδεχόμενο ελέγχου, για να ειδοποιήσει για την 
παρούσα τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης που έχουν ήδη προμηθευτεί τα εν 
λόγω σκευάσματα.  

7. Κατά την πώληση συσκευασιών με παλαιές ετικέτες, ο υπεύθυνος επιστήμονας των 
καταστημάτων χονδρικής ή λιανικής πώλησης οφείλει να ενημερώνει για την παρούσα τους 
επαγγελματίες χρήστες. 

8. Οι επαγγελματίες χρήστες που έχουν ήδη προμηθευτεί ποσότητες του σκευάσματος οφείλουν 
να συμμορφώνονται με την παρούσα απόφαση. 

9. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που 
προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

 
 

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. πρωτ. 11939/130438Π.Ε./09.02.2017 απόφασή μας, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
 
 
            Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

 
 

 
Δρ Α, ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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