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Αληηθαηάζηαζε ησλ εζληθώλ απαηηήζεσλ θαηά ηελ αμηνιόγεζε γηα έγθξηζε
θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ, βάζε ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 1107/2009

AΠΟΦΑΗ
O
ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ
Έρνληαο ππφςε
1. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 21εο Οθησβξίνπ 2009 ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ ζηελ
αγνξά θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ νδεγηψλ 79/117/ΔΟΚ θαη 91/414/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ θαη
εηδηθφηεξα ην άξζξν 36 (3) απηνχ.
2. Σνλ Καλνληζκφ 396/2005 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ κε ζέκα “αλψηαηα φξηα
θαηαινίπσλ θπηνθαξκάθσλ κέζα ε πάλσ ζηα ηξφθηκα θαη ηηο δσνηξνθέο θπηηθήο θαη δσηθήο
πξνέιεπζεο θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 91/414/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ”.
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4036/2012 (Α΄ 8) ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε γεσξγηθψλ θαξκάθσλ ζηελ αγνξά,
νξζνινγηθή ρξήζε απηψλ θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο θαη εηδηθφηεξα ηα άξζξα 4 (5) θαη 50 (1α) απηνχ.
3. Σελ αλάγθε επξείαο επηθαηξνπνίεζεο ησλ εζληθψλ απαηηήζεσλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε γηα έγθξηζε
θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ, βάζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1107/2009, πνπ θαζνξίζηεθαλ
κε ηε κε αξ. πξση. 240/2457/9.1.2013 απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή ΤΠΑΑΣ ΦΔΚ 88Β/21.01.2013
(ΑΓΑ: ΒΔΤΤΒ-Λ3).
3. Σν ΠΓ κε αξηζ. 86/21-06-12 (Α΄ 141) γηα “Γηνξηζκφ Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη
Τθππνπξγψλ».
4. Σν ΠΓ 63/2005 (ΦΔΚ Α΄98) «Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ θπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά
φξγαλα»
5. Σν ΠΓ 402/1988 (ΦΔΚ Α΄187) «Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο» φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη
ηζρχεη.
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6. Σελ ΤΑ 478/2014 (ΦΔΚ Β 1880) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ γηα αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ
Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θ.Παξαζθεπά Κνπθνπιφπνπιν
7. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ
θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.

Απνθαζίδνπκε
Άξζξν 1
θνπόο
Με ηελ παξνχζα ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1107/2009, αληηθαζίζηαληαη

νη Δζληθέο απαηηήζεηο γηα ηε ρνξήγεζε εγθξίζεσλ θπθινθνξίαο ζε θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα
(θ.π.).
Άξζξν 2
Δζληθέο απαηηήζεηο

Αηηήζεηο πνπ θαηαηίζεληαη γηα ηε ρνξήγεζε εγθξίζεσλ θπθινθνξίαο ησλ θ.π. βάζε ηνπ
Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1107/2009 πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο θαη λα
ζπλνδεχνληαη απφ ηα αθφινπζα ζηνηρεία:
1. Φημικόρ Έλεγσορ υςτοπποστατεςτικών πποϊόντων
Γηα ηνλ ρεκηθφ έιεγρν δελ ππάξρνπλ επηπιένλ απαηηήζεηο ζε εζληθφ επίπεδν, πέξα απφ απηέο
πνπ απαηηνχληαη γηα ηε θαηαρψξεζε ηεο δξαζηηθήο ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ Καλνληζκνχ (EK) αξηζ.
1107/09.
2. Βιολογικόρ Έλεγσορ υςτοπποστατεςτικών πποϊόντων
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ βηνινγηθψλ δεδνκέλσλ ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ (EK)
αξηζ. 1107/2009, ιακβάλεηαη ππφςε ε ηζρχνπζα λνκνζεζία, φπσο απηή νξίδεηαη θαη δηακνξθψλεηαη
απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δζληθή πληνληζηηθή Αξρή, θαζψο θαη νη Οδεγίεο ηνπ ΔΡΡΟ
(Γεληθέο θαη Δηδηθέο), φπσο απηέο νξίδνληαη θαη δηακνξθψλνληαη.
Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ζηελ επέθηαζε ησλ δεδνκέλσλ απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη
θπηνηνμηθφηεηαο ιακβάλνληαη ππφςε α) ε Οδεγία ηνπ ΔΡΡΟ PP1/257 κε ηνπο πίλαθεο επέθηαζεο
(ΔΡΡΟ extrapolation tables) θαη β) ην έγγξαθν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Sanco Technical Report:
Proposals for extending and harmonizing efficacy and crop safety extrapolations to reduce the need for
efficacy trials on minor crops (DG SANCO/D3/SI2.395857).
ην παξφλ νξίδνληαη νη Δζληθέο Απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζην Βηνινγηθφ Έιεγρν ησλ θ.π.,
ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο θξίλεηαη αλαγθαία ε ππνβνιή πεηξακαηηθψλ δεδνκέλσλ απφ ηε ρψξα καο.
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Δηδηθφηεξα, πεηξάκαηα απνηειεζκαηηθφηεηαο ή/θαη θπηνηνμηθφηεηαο απφ ηελ ρψξα καο απαηηνχληαη
ζηηο πεξηπηψζεηο:
Ι)

Δζληθώλ ηδηαηηεξνηήησλ όζνλ αθνξά ζηηο εθαξκνδόκελεο θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο ή/θαη

ηηο εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο, νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηε βηνινγία ησλ νξγαληζκώλ-ζηόρσλ θαη
θαη’ επέθηαζε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ππφ αμηνιφγεζε θ.π. Οη πεξηπηψζεηο απηέο αθνξνχλ ζε
εζληθά ζεκαληηθέο θαιιηέξγεηεο κεγάιεο ζεκαζίαο (π.ρ. βακβάθη, ειηά θ.α.) θαη δίλνληαη ζην
Παξάξηεκα

Ι.

Γηα

θάζε

κία

απφ

απηέο

ηηο

πεξηπηψζεηο

απαηηνχληαη

2-4

πεηξάκαηα

απνηειεζκαηηθφηεηαο/θπηνηνμηθφηεηαο.
Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ζηα πεηξάκαηα απνηειεζκαηηθφηεηαο ελφο θ.π. γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ
δάθνπ ηεο ειηάο κε ηε κέζνδν ηνπ δνισκαηηθνχ ςεθαζκνχ ή ηεο καδηθήο παγίδεπζεο, ε κεζνδνινγία
πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζείηαη ζηα ειιεληθά πεηξάκαηα νξίδεηαη γηα κελ ην δνισκαηηθφ ςεθαζκφ απφ
ηελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία ηνπ ΔΡΡΟ PP1/280 θαη ηηο εθαξκνζηηθέο νδεγίεο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ,
γηα δε ηε καδηθή παγίδεπζε απφ ηα Δζληθά Πξσηφθνιια Πεηξακαηηζκνχ ηνπ ΤπΑΑΣ, φπσο απηά
ηζρχνπλ θάζε θνξά.
Δπηπιένλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνηείλεηαη ρξήζε ελφο θ.π. ζε θαιιηέξγεηεο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ
εζληθά ζεκαληηθέο πνηθηιίεο, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα III, ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη
ηνπιάρηζηνλ 2 πεηξάκαηα θπηνηνμηθφηεηαο απφ ηε ρψξα καο ηα νπνία λα ππνζηεξίδνπλ ηελ αζθαιή
ρξήζε ηνπ ππφ αμηνιφγεζε θ.π. ζε κία ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο αλαθεξφκελεο πνηθηιίεο αλά θαιιηέξγεηα.
ΙΙ)

πλδπαζηηθόηεηαο ηνπ ππό αμηνιόγεζε θ.π. κε άιια εγθεθξηκέλα ζθεπάζκαηα ζε

πξνγξάκκαηα ςεθαζκώλ. ηελ πεξίπησζε πνπ έλα θ.π. πξννξίδεηαη γηα ρξήζε ζε εηδηθά
πξνγξάκκαηα ςεθαζκψλ, ζα πξέπεη απηή λα απνδεηθλχεηαη απφ πεηξάκαηα απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ
λα θαιχπηνπλ ηηο γεσξγηθέο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζηε ρψξα καο.
ΙΙΙ) Πξνγξακκάησλ Οινθιεξσκέλεο Φπηνπξνζηαζίαο (ΙΡΜ). ε πεξίπησζε ζχζηαζεο ζηελ
πξνηεηλφκελε εηηθέηα ελφο θ.π. γηα ρξήζε ηνπ ζε πξνγξάκκαηα ΙΡΜ ή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ερζξψλ ζε
θαιιηέξγεηεο ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ ηζαγελείο θπζηθνί ερζξνί ή έρεη γίλεη εγθαηάζηαζε εμαπνιπζέλησλ
σθειίκσλ αξζξνπφδσλ, ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη πεηξακαηηθά/βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα πνπ λα
ηεθκεξηψλνπλ ηελ απνπζία δπζκελψλ επηπηψζεσλ ζε απηά, θαζψο θαη λα πξνηείλνληαη κέηξα
δηαρείξηζεο ηνπ πηζαλνχ θηλδχλνπ.
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IV) Δζληθά ζεκαληηθώλ θαιιηεξγεηώλ/πνηθηιηώλ γηα ηελ ηεθκεξίσζε απνπζίαο δπζκελώλ
επηδξάζεσλ ηνπ ππό αμηνιόγεζε θ.π. ζηα πνηνηηθά/νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θπηώλ
θαη θπηηθώλ πξντόλησλ, λσπψλ ή/θαη κεηαπνηεκέλσλ φπσο ηα επηηξαπέδηα ζηαθχιηα (πνηθ.
νπιηαλίλα) θαη ε ειηά (πνηθ. Κνξσλέτθε, Καιακψλ, Κνλζεξβνιηά). ε απηή ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη
λα ππνβάιινληαη δεδνκέλα ζχκθσλα κε ηηο Γεληθέο Οδεγίεο ηνπ EPPO ΡΡ1/135, PP1/242, PP1/243
θαη PP1/268 θαη ηηο Δηδηθέο φπσο απηέο νξίδνληαη αλά πεξίπησζε. Δάλ ηέηνηαο θχζεσο δεδνκέλα δελ
είλαη δηαζέζηκα, ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη, γηα θάιπςε ηεο απαίηεζεο, επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε
έθζεζε βαζηδφκελε π.ρ. ζηηο θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο ηνπ ζθεπάζκαηνο, ζηηο κειέηεο ησλ
ππνιεηκκάησλ θ.ι.π.
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3. Τοξικολογικόρ Έλεγσορ υςτοπποστατεςτικών πποϊόντων
Γηα ηνλ ηνμηθνινγηθφ έιεγρν φζνλ αθνξά ζηελ εθηίκεζε ησλ επηπέδσλ έθζεζεο ηνπ ρξήζηε, ηνπ
εξγάηε, ησλ παξεπξηζθνκέλσλ θαη ησλ θαηνίθσλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο, ζε θάζε πεξίπησζε,
ζπληζηάηαη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη νδεγίεο ηεο ηειεπηαίαο έθδνζεο ηνπ θαηεπζπληήξηνπ εγγξάθνπ
ηεο EFSA «Guidance Document on Pesticide Exposure Assessment for Workers, Operators,
Bystanders and Residents»., Μέρξη ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ θαηεπζπληήξηνπ εγγξάθνπ νη
παξαθάησ πξνζεγγίζεηο είλαη απνδεθηέο:
Έθζεζε ρξήζηε–
εθαξκνγή ζηνλ
αγξφ

- Βξεηαληθφ κνληέιν (UK-POEM, 2003)
- Γεξκαληθφ κνληέιν (Lundehn et al., 1992, ή ε αλαζεσξεκέλε έθδνζε ηνπ
PSD)
Γηα ηηο ζπληζηψκελεο ρξήζεηο πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ην Βξεηαληθφ θαη ην
Γεξκαληθφ κνληέιν, πξέπεη λα ππνβάιινληαη ππνινγηζκνί ή δεδνκέλα έθζεζεο
ηα νπνία ζα αμηνινγνχληαη θαηά πεξίπησζε.
Έθζεζε ρξήζηε–
- DUTCH Greenhouse model: Van Golstein Brouwers Y.G.C., Marquart J.,
εθαξκνγή ζην
Van Hemmen J.J. (1996) Assessment of occupational exposure to pesticides
ζεξκνθήπην
in agriculture. Part IV. Protocol for the use of generic exposure data. TNO
Nutrition and Food Research Institute, The Netherlands. TNO Report V
96.120
- EUROPOEM data: EUROPOEM Operator Exposure data Base; EUROPOEM
II Project FAIR3-CT96-1406, 2002
- ECPA Southern European Greenhouse Model
- Μειέηεο αγξνχ/ζεξκνθεπίνπ νη νπνίεο έρνπλ δηεμαρζεί κε ην ίδην ή
αληίζηνηρν πξντφλ θαη αθνξνχλ ηνλ ίδην ηξφπν εθαξκνγήο , π.ρ.
Mich, G. (1996): Operator Exposure in Greenhouses During Practical Use of
Plant Protection Products; Project EF 94-02-03; June 6, 1996; ECON GmbH
Ingelheim.
Έθζεζε
Τπνινγηζκνί βαζηζκέλνη ζε απνδεθηά δεδνκέλα (δεκνζηεπκέλα ή κε) φζνλ
Δξγάηε,
αθνξά ηε δηαζπνξά ηνπ ςεθαζηηθνχ λέθνπο (drift) θαη ηα επηθαλεηαθά
Παξεπξηζθνκέλνπ, ππνιείκκαηα θπιιψκαηνο (dislodgeable foliar residues). ε θάζε πεξίπησζε, νη
Καηνίθσλ
ζρεηηθέο κειέηεο ζα πξέπεη λα θαηαηίζεληαη αθνινπζνχκελεο απφ πιήξε
αγξνηηθψλ
αηηηνιφγεζε φισλ ησλ παξαδνρψλ πνπ έρνπλ γίλεη.
πεξηνρψλ
Όζνλ αθνξά εηδηθά ζηελ εθηίκεζε ηεο έθζεζεο ηνπ παξεπξηζθνκέλνπ είλαη
απνδεθηέο, κεηά απφ θαηάιιειε αηηηνιφγεζε, είηε ε πξνζέγγηζε πνπ
πεξηγξάθεηαη απφ ην «Chemicals Regulation Directorate (UK authorities)
guidance» είηε ε ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κειέηε Martin
et al (2008).
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4. Έλεγσορ Υπολειμμάτων υςτοπποστατεςτικών πποϊόντων
Γηα ηνλ έιεγρν Τπνιεηκκάησλ θ.π. ηζρχνπλ, επηπιένλ ησλ αλαθεξφκελσλ ζηνλ Καλνληζκφ
544/2011 θαη ζηα ζρεηηθά θαηεπζπληήξηα θείκελα, νη παξαθάησ θξηλφκελεο σο εζληθέο απαηηήζεηο:
1) Ακπέιη: ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ απαηηείηαη (ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα, ζεκείν 6.5 ηνπ
Καλνληζκνχ 544/2011) είλαη απαξαίηεηε ε ππνβνιή κειέηεο ηεο ηχρεο ησλ ππνιεηκκάησλ ζηηο
ζηαθίδεο (μεξέο) ηηο παξαγφκελεο απφ ζηαθχιηα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ απαξαίηεησλ ζπληειεζηψλ
κεηαθνξάο.
2) Βακβάθη: ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ απαηηείηαη απαηηείηαη (ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα,
ζεκείν 6.5 ηνπ Καλνληζκνχ 544/2011) είλαη απαξαίηεηε ε ππνβνιή κειέηεο ηεο ηχρεο ησλ
ππνιεηκκάησλ ζηα παξαγφκελα πξντφληα κεηαπνίεζεο ηνπ βακβαθφζπνξνπ [βακβαθέιαην,
βακβαθφπηηα (cotton cake)] γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ απαξαίηεησλ ζπληειεζηψλ κεηαθνξάο.
3) Ακπειφθπιια: δνθηκέο ππνιεηκκάησλ ζηα ακπειφθπιια, ζχκθσλα κε ηηο κηθξήο ζεκαζίαο
θαιιηέξγεηεο θαη ζχκθσλα κε ηελ θξίζηκε Οξζή Γεσξγηθή Πξαθηηθή ηελ ζρεηηδφκελε κε ηα
ακπειφθπιια.
4) Σέινο ν Καλνληζκφο 396(2005) πξνβιέπεη ηελ ζέζπηζε Αλψηαησλ Οξίσλ Τπνιεηκκάησλ
(ΑΟΤ) γηα ηηο δσνηξνθέο γηα ηηο νπνίεο εθθξεκεί ν θαζνξηζκφο απαηηήζεσλ ζε επίπεδν Δπξσπατθήο
Έλσζεο.
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5. Έλεγσορ για την Τύση και Σςμπεπιυοπά στο Πεπιβάλλον
Γηα ηνλ έιεγρν γηα ηελ Σχρε θαη πκπεξηθνξά ζην Πεξηβάιινλ θαη ηελ δηακφξθσζε ηνπ
Μέξνπο Α (δηαρείξηζε επηθηλδπλφηεηαο) ηνπ ρεδίνπ Έθζεζεο Δγθξίζεσο, απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ
νπνίνπ ζα εμαξηεζεί ε ρνξήγεζε ή φρη άδεηαο δηάζεζεο ζηελ αγνξά ηνπ εμεηαδνκέλνπ θ.π., ζα
ιακβάλνληαη ππφςε ηα παξαθάησ:
Θα πξέπεη ηα ζελάξηα FOCUS (PEARL & PELMO) γηα ηνλ ππνινγηζκφ
ζπγθεληξψζεσλ ζηα ππφγεηα λεξά (PECgw) ησλ ζελαξίσλ FOCUS, λα βξίζθνληαη
θαηά αξηζκεηηθή πιεηνςεθία, δει. 5 απφ ηα 9, θάησ απφ ην φξην ζπγθέληξσζεο ησλ
0.1 κg/L. Σα ηέζζεξα απφ ηα πέληε απηά επηηπρή ζελάξηα ζα πξέπεη λα είλαη ηα
ζελάξηα ηεο Νφηηαο δψλεο, δει.: Piacenza, Porto, Sevilla θαη Thiva.
Απφ ηα ζελάξηα FOCUS SW ηα R2, R3, R4, D4 θαη D6 ζεσξνχληαη ηα πεξηζζφηεξν
αληηπξνζσπεπηηθά ησλ Διιεληθψλ ζπλζεθψλ.
Δγθεθξηκέλεο δξαζηηθέο νπζίεο πνπ παξνπζηάδνπλ απμεκέλε πηζαλφηεηα έθπιπζεο
ζηα ππφγεηα χδαηα, ιφγσ ηεο απμεκέλεο θηλεηηθφηεηαο απηψλ ζην έδαθνο (soil
mobility) ή/θαη ηνπ πςεινχ ρξφλνπ εκηδσήο ζην έδαθνο (soil DT50) θαη
εθαξκφδνληαη ζε εππαζή εδάθε, ζα εληάζζνληαη ζε εζληθά πξνγξάκκαηα
παξαθνινχζεζεο (monitoring programs) ζε ζπλεξγαζία κε ζπλαξκφδηνπο θνξείο.
Δάλ απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνγξακκάησλ παξαθνινχζεζεο ησλ ππνιεηκκάησλ
ζηα ππφγεηα χδαηα αλεπξίζθνληαη ππνιείκκαηα > 0,1 κg/l ζε πνζνζηφ >10% ησλ
ιεθζέλησλ δεηγκάησλ, ηφηε ε πληνληζηηθή Δζληθή Αξρή ιακβάλεη δηνηθεηηθά κέηξα
γηα ηα ζθεπάζκαηα πνπ πεξηέρνπλ ηελ ελ ιφγσ δξαζηηθή νπζία κείσζεο ηνπ
θηλδχλνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλάθιεζεο ηεο έγθξηζεο δηάζεζεο ζηελ αγνξά
απηψλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ είλαη επθηθηή κε άιια δηνηθεηηθά κέηξα ε δηαρείξηζε
ηνπ θηλδχλνπ ζε απνδεθηά επίπεδα φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ κείσζε ησλ δφζεσλ
ή/θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ εθαξκνγψλ, ηεο πεξηφδνπ ρξήζεο ηνπ ζθεπάζκαηνο, ηεο
απαινηθήο νξηζκέλσλ θαιιηεξγεηψλ θ.ι.π.
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6. Οικοτοξικολογία
Η εθηίκεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο θ.π. γηα ηνπο νξγαληζκνχο κε-ζηφρνπο γίλεηαη ζε εζληθφ επίπεδν
ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ή γλσκνδνηήζεηο ηεο EFSA πνπ βξίζθνληαη ελ ηζρχ ζε
Δπξσπατθφ επίπεδν.

Δηδηθφηεξα:
Πηελά θαη ζειαζηηθά
Χπονοδιαγπάμμαηα εθαπμογήρ ηων καηεςθςνηήπιων οδηγιών
ρεηηθά κε ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα εθαξκνγήο ηζρχνπλ ηα θάησζη:
Γηα ηηο λέεο αηηήζεηο κεηά ηελ 14ε Ινπλίνπ 2011: Θέζε ζε ηζρχ ηεο λεφηεξεο νδεγίαο γηα ηελ
εθηίκεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο γηα ηα πηελά θαη ζειαζηηθά (Risk Assessment for Birds and
Mammals, EFSA Journal 2009; 7(12): 1438)
Γηα

ηηο

παιαηέο

αηηήζεηο

(πξηλ

ηελ

14ε

Ινπλίνπ

2011):

Καηεπζπληήξηα

νδεγία

SANCO/4145/2000, 25 September 2002 ή/θαη ηεο λέαο νδεγίαο EFSA, 2009
Γενικά θέμαηα
ε πεξηζζφηεξεο απφ κία (1) εθαξκνγέο ηo MAF (multiple application factor) κπνξεί λα πάξεη
ηελ ηηκή «1» (ελδηαίηεκα: ζπφξνη, αξζξφπνδα, θπηά) φηαλ ην κεζνδηάζηεκα εθαξκνγήο είλαη
ζρεηηθά κεγάιν. Η εθαξκνγή ηνπ εμεηάδεηαη αλά πεξίπησζε.
To ζελάξην ησλ αξνπξαίσλ (“Vole scenario”): Πξνηεξαηφηεηα είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο
ρακειήο επηθηλδπλφηεηαο ησλ πνληηθηψλ θαη ιαγφκνξθσλ ζειαζηηθψλ γηα ηηο ζρεηηθέο
θιίκαθεο BBCH. Όζν αθνξά ηνπο αξνπξαίνπο ε εθηίκεζε επηθηλδπλφηεηαο θαιχπηεηαη απφ
άιια κηθξά ζειαζηηθά ιφγσ:
o ηεο πςειήο ηθαλφηεηα αλαπαξαγσγήο θαη αλάθηεζεο ηνπ πιεζπζκνχ,
o ηνπ πξσηεχνληνο ελδηαηηήκαηνο εθηφο ησλ θαιιηεξγεηψλ,
o ηεο ελεξγνπνίεζεο κέηξσλ ειέγρνπ ζε πεξίνδν πςεινχ πιεζπζκνχ επεηδή θαζίζηαηαη
ερζξφο ησλ θαιιηεξγεηψλ,

ΑΔΑ: 7ΣΧΕΒ-Χ2Ο

o ησλ δηάθνξσλ θαιιηεξγεηηθψλ ηερληθψλ (φπσο άξδεπζε, φξγσκα), ζπκβάινπλ
ζεκαληηθά ζηε κείσζε ησλ πιεζπζκψλ ηνπο
Αλαζεψξεζε ηεο ηηκήο ησλ ππνιεηκκάησλ (θπηηθφ πιηθφ, αξζξφπνδα):
o Γηα ηα κνλνθνηπιήδνλα είλαη δχζθνιν λα γίλεη απνδεθηή ιφγσ ηεο εθηεηακέλεο βάζεο
δεδνκέλσλ ηεο θαηεπζπληήξηαο νδεγίαο EFSA, 2009 γηα ηελ νμεία εθηίκεζε ηεο
επηθηλδπλφηεηαο (acute RUD).
o Σνπιάρηζηνλ δχν (2) κειέηεο πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη, ε κία (1) εθ ησλ νπνίσλ πξέπεη
λα έρεη δηελεξγεζεί ζηελ Νφηηα δψλε.
o Γηα ην θπηηθφ πιηθφ ε επέθηαζε δεδνκέλσλ κεηαμχ θαιιηεξγεηψλ είλαη απνδεθηή
ζχκθσλα κε θαηεπζπληήξηα νδεγία ηεο νκάδαο ησλ ππνιεηκκάησλ (SANCO
7525/VI/95 - rev.9, March 2011).
ε πεξίπησζε αλαζεψξεζεο ηεο εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο ζε πςειφηεξν επίπεδν (higher
tier), ε ρξήζε ηνπ κνληέινπ επηβάξπλζεο ηνπ νξγαληζκνχ (Body Burden Model) είλαη
απνδεθηή.
ε πεξίπησζε αλαζεψξεζεο ηεο εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο ζε πςειφηεξν επίπεδν, ε ρξήζε
ηνπ

πιεζπζκηαθψλ

κνληέισλ

(Population

modeling)

δελ

είλαη

απνδεθηή

ρσξίο πεξαηηέξσ ζρεηηθήο αηηηνιφγεζεο εκπεηξνγλσκφλσλ.
Οξεία ηοξικόηηηα
Ιζρχεη ε ρξήζε ηνπ γεσκεηξηθνχ κέζνπ κφλν γηα ηηο ηηκέο νμείαο ηνμηθφηεηαο θαη κφλν φζν
αθνξά δηαθνξεηηθά είδε πηελψλ ή ζειαζηηθψλ. Γηα πεξηζζφηεξεο απφ κία ηηκέο νμείαο
ηνμηθφηεηαο ηνπ ίδηνπ είδνπο ηζρχεη ε ρξήζε ηνπ γεσκεηξηθνχ κέζνπ σο ηηκή ηνμηθφηεηαο πνπ
αθνξά απνθιεηζηηθά ην ζπγθεθξηκέλν είδνο πηελνχ ή ζειαζηηθνχ.
ε πεξίπησζε αλαζεψξεζεο ηεο εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο γηα ηελ νμεία ηνμηθφηεηα (κειέηεο
ππνιεηκκάησλ, πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ΡΣ) θαη κφλν φηαλ ν ηξφπνο πεηξακαηηζκνχ θαη ηα
απνηειέζκαηα ζεσξνχληαη αμηφπηζηα, επηιέγεηαη ε ηηκή πνπ αληηζηνηρεί ζην 90ο εθαηνζηεκφξην
(90th percentile). ε αληίζεηε πεξίπησζε πνπ ε κεζνδνινγία πεηξακαηηζκνχ παξεθθιίλεη ζε
κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν βαζκφ, ε ηηκή πνπ επηιέγεηαη αμηνινγείηαη αλά πεξίπησζε.
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Γηα δξαζηηθέο νπζίεο/ζθεπάζκαηα πςειήο νμείαο ηνμηθφηεηαο, είλαη δχζθνιν λα γίλεη
απνδεθηή ε αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ PT θαη PD ή ε ρξήζε ηνπ ζελαξίνπ κηθηήο δίαηηαο
(omnivorous scenario) ρσξίο πεξαηηέξσ επηρεηξεκαηνινγία. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε
ππνινγίδεηαη ε ρεηξφηεξε έθζεζε (ETE) απφ κία δίαηηα.
Χπόνια ηοξικόηηηα
ε πεξίπησζε αλαζεψξεζεο ηεο εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο γηα ηε ρξφληα ηνμηθφηεηα (π.ρ.
κειέηεο ππνιεηκκάησλ, πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ΡΣ) θαη κφλν φηαλ ν ηξφπνο πεηξακαηηζκνχ θαη ηα
απνηειέζκαηα ζεσξνχληαη αμηφπηζηα, επηιέγεηαη ε ηηκή πνπ αληηζηνηρεί ζην 50ο εθαηνζηεκφξην
(mean value). ε αληίζεηε πεξίπησζε πνπ ε κεζνδνινγία πεηξακαηηζκνχ παξεθθιίλεη ζε
κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν βαζκφ, ε ηηκή πνπ επηιέγεηαη αληηζηνηρεί ζην 90ο εθαηνζηεκφξην (90th
percentile) ή αμηνινγείηαη αλά πεξίπησζε.
Γηα ηελ ρξφληα ηνμηθφηεηα, ηηκέο PT (πνζνζηφ ηεο ηξνθήο πνπ ιακβάλεη ην είδνο απφ ηηο
πεξηνρέο πνπ έρεη γίλεη ε εθαξκνγή ηνπ ζθεπάζκαηνο, proportion of time) <1 αιιά >0,5 είλαη
γεληθά απνδεθηέο γηα φιεο ηηο θαιιηέξγεηεο.
ε πεξίπησζε αλαζεψξεζεο ηεο εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο γηα ηε ρξφληα ηνμηθφηεηα, ε
επηινγή ηειηθήο ηηκήο ηνμηθφηεηαο απφ ηηο κειέηεο ηνμηθφηεηαο (παξάξηεκα ηνμηθνινγηθνχ
ειέγρνπ, toxicological end point) κπνξεί λα κελ είλαη ε ρακειφηεξε αιιά ε νηθνηνμηθνινγηθά
ζεκαληηθή (παξ. 5.7, SANCO/4145/2000, 25 September 2002).
«Εζηιακά είδη» (focal species)
ε πεξίπησζε αλαζεψξεζεο ηεο εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο κε «εζηηαθά είδε» (focal species),
ζα πξέπεη λα δηθαηνινγείηαη ε αληηπξνζσπεπηηθφηεηά ηνπο γηα ηηο Διιεληθέο ζπλζήθεο
ζχκθσλα κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ λένπ GD (EFSA, 2009 §6.1.3.2) (γηα ηελ πεξίνδν ρξήζεο θαζψο
θαη ηηο θαιιηέξγεηεο γηα ηηο νπνίεο αηηείηαη ηελ έγθξηζε θπθινθνξίαο ηνπ πξντφληνο).
o ηνλ Πίλαθα Ι παξαηίζεληαη «εζηηαθά είδε» πηελψλ θαη ζειαζηηθψλ πνπ δελ είλαη
απνδεθηά ζε δηάθνξεο θαιιηέξγεηεο ζε Δζληθφ επίπεδν (γηα ηελ πεξίνδν ηεο άλνημεο θαη
ηνπ θαινθαηξηνχ) εθηφο θαη αλ πξνζθνκηζζνχλ ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία απφ ηνλ
ελδηαθεξφκελν πνπ λα απνδεηθλχνπλ ην αληίζεην. ρεηηθή δηθαηνιφγεζε πνπ γεθπξψλεη

ΑΔΑ: 7ΣΧΕΒ-Χ2Ο

ηα δεδνκέλα γηα ηα είδε ηνπ Πίλαθα Ι κε εζηηαθά είδε πηελψλ θαη ζειαζηηθψλ,
αληηπξνζσπεπηηθά γηα ηηο Διιεληθέο ζπλζήθεο, είλαη απνδεθηή ρσξίο ηελ πξνζθφκηζε
πεξαηηέξσ κειεηψλ. Ο Πίλαθαο Ι ζα επηθαηξνπνηείηαη αλάινγα κε ηα ζηνηρεία πνπ
ιακβάλνληαη θαζψο θαη ηελ εμέιημε ησλ επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ.
o ηνλ Πίλαθα ΙΙ παξαηίζεληαη «εζηηαθά είδε» πηελψλ θαη ζειαζηηθψλ πνπ είλαη
απνδεθηά ζε δηάθνξεο θαιιηέξγεηεο ζε Δζληθφ επίπεδν. Ο Πίλαθαο ΙΙ ζα
επηθαηξνπνηείηαη αλάινγα κε ηα ζηνηρεία πνπ ιακβάλνληαη θαζψο θαη ηελ εμέιημε ησλ
επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ.
Τδξφβηνη νξγαληζκνί
Νεξά πνπ πξνζηαηεχνληαη:
Όια ηα λεξά εθηφο απηά πνπ ζηεξεχνπλ γηα κεγάιεο ρξνληθέο πεξηφδνπο,
Πξέπεη λα πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ν ηξφπνο έθζεζεο ησλ πδξφβησλ νξγαληζκψλ
θαζψο θαη λα αηηηνινγείηαη.
Γηα ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο, ε εθηίκεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο πξέπεη λα γίλεηαη κε ηελ
αξρηθή ηηκή ηεο πξνβιεπφκελεο πεξηβαιινληηθήο ζπγθέληξσζεο ζηα λεξά (PECsw initial). Η πηζαλή
ρξήζε ηνπ PECsw twa, ε ρξήζε ηδήκαηνο (sediment) ζηνλ πεηξακαηηζκφ φπσο θαη ε κείσζε ηεο
βεβαηφηεηαο πξέπεη λα δηθαηνινγείηαη (EFSA Journal (2005) 178, 1-45, EFSA Journal (2005) 301, 145). Οη πξνηάζεηο ηνπ E-link project είλαη απνδεθηέο.
Απφ ηα ζελάξηα FOCUS SW Steps 3, 4 πξέπεη λα γίλεηαη εθηίκεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο ζε φια
ηα ζελάξηα. Γηα ηελ ηειηθή απφθαζε ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηα ζελάξηα R2, R3, R4, D4, D6.
Μέηξα άκβιπλζεο ηνπ θηλδχλνπ:
Υξήζε δσλψλ αζθαιείαο απφ ηα επηθαλεηαθά λεξά. Ωο δψλε αζθαιείαο νξίδεηαη ε απφζηαζε
απφ ην φξην ηνπ θαιιηεξγνχκελνπ αγξνχ/νπσξψλα κέρξη ηηο πδάηηλεο επηθάλεηεο.
Δθαξκφδεηαη ε θαηεπζπληήξηα νδεγία SANCO/10422/2005 φπσο απηή εθάζηνηε ηζρχεη θαη σο
κέηξα δηαρείξηζεο γηα ηελ άκβιπλζε ηνπ θηλδχλνπ γίλνληαη απνδεθηά:
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1. Μέγηζηε απνδεθηή δψλε αζθαιείαο απφ ηα επηθαλεηαθά λεξά νξίδνληαη ηα 50 κέηξα γηα ηα
δέληξα, ηα ακπέιηα θαη ηηο θπιιψδεηο θαιιηέξγεηεο θαη ηα 20 κέηξα γηα ηα θπηά κεγάιεο
θαιιηέξγεηαο
2. Υξήζε αθξνθπζίσλ κείσζεο ηεο δηαζπνξάο ηνπ ςεθαζηηθνχ λέθνπο (drift reduction nozzles)
3. ε εδάθε κε θιίζε κεγαιχηεξε απφ 2%, ε ρξεζηκνπνίεζε θπηηθψλ δσλψλ αλάζρεζεο
(Vegetative Buffer Srips) κε κέγηζην απνδεθηφ φξην πιάηνπο ηα 20 κέηξα. Οη VBS
πεξηιακβάλνπλ είηε απηνθπή βιάζηεζε είηε ηερλεηή βιάζηεζε ή ζπλδπαζκφ απηψλ, ε νπνία
ζπληεξείηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πξνζηαηεπφκελεο θαιιηέξγεηαο
4.

πλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ ζεκείσλ 1-3, ρσξίο ε ηειηθή κείσζε λα ππεξβαίλεη ην αλψηαην
φξην ηνπ 95%.

Μέιηζζεο
ε θ.π. (θπξίσο εληνκνθηφλα) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο επηθαιππηηθά ζπφξσλ ζα πξέπεη λα
γίλεηαη θαη εθηίκεζε επηθηλδπλφηεηαο απφ ηε ζθφλε πνπ παξάγεηαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ
επηθαιπκκέλνπ ζπφξνπ.
Αξζξφπνδα κε ζηφρνη
Μέηξα άκβιπλζεο ηνπ θηλδχλνπ:
Υξήζε αςέθαζησλ δσλψλ αζθαιείαο. Ωο δψλε αζθαιείαο νξίδεηαη ε απφζηαζε απφ ην φξην
ηνπ θαιιηεξγνχκελνπ αγξνχ (καδί κε ηνπο θπηνθξάθηεο αλ ππάξρνπλ) θαη πξνο ην εζσηεξηθφ
κέξνο ηνπ θαιιηεξγνχκελνπ αγξνχ/νπσξψλα.
Ωο κέηξα δηαρείξηζεο γηα ηελ άκβιπλζε ηνπ θηλδχλνπ πξνηείλνληαη:
Γηα ηελ έγθξηζε ηνπ ζθεπάζκαηνο σο πξνιεπηηθή κέγηζηε απνδεθηή δψλε αζθαιείαο απφ
αθαιιηέξγεηε γε πξνηείλνληαη ηα 10 κέηξα απφ δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο θαη ακπέιηα θαη ηα 5
κέηξα απφ θαιιηέξγεηεο αγξνχ θαη θπιιψδεηο θαιιηέξγεηεο ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν
ςεθαζκφο γίλεηαη: 1. κε ηα ζπκβαηηθά αθξνθχζηα ή 2. κε ηε ρξήζε αθξνθπζίσλ κείσζεο ηεο
δηαζπνξάο ηνπ ςεθαζηηθνχ λέθνπο (drift reduction nozzles) ή 3. κε ζπλδπαζκφ ησλ 1., 2.
Φπηά κε ζηφρνη
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Μέηξα άκβιπλζεο ηνπ θηλδχλνπ:
Υξήζε αςέθαζησλ δσλψλ αζθαιείαο. Ωο δψλε αζθαιείαο νξίδεηαη ε απφζηαζε απφ ην φξην
ηνπ θαιιηεξγνχκελνπ αγξνχ (καδί κε ηνπο θπηνθξάθηεο αλ ππάξρνπλ) θαη πξνο ην εζσηεξηθφ
κέξνο ηνπ θαιιηεξγνχκελνπ αγξνχ/νπσξψλα.
Ωο κέηξα δηαρείξηζεο γηα ηελ άκβιπλζε ηνπ θηλδχλνπ πξνηείλνληαη:
Γηα ηελ έγθξηζε ηνπ ζθεπάζκαηνο σο πξνιεπηηθή κέγηζηε απνδεθηή δψλε αζθαιείαο απφ
αθαιιηέξγεηε γε πξνηείλνληαη ηα 10 κέηξα γηα φιεο ηηο θαιιηέξγεηεο ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν
ςεθαζκφο γίλεηαη: 1. κε ηα ζπκβαηηθά αθξνθχζηα ή 2. κε ηε ρξήζε αθξνθπζίσλ κείσζεο ηεο
δηαζπνξάο ηνπ ςεθαζηηθνχ λέθνπο (drift reduction nozzles) ή 3. κε ζπλδπαζκφ ησλ 1., 2.
Γηάθνξα
Γεληθά ζηνλ ππνβαιιφκελν θάθειν ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη:
Οξζή Γεσξγηθή Πξαθηηθή (ΟΓΠ, GAP) κε πιήξεο θαηαγξαθή ησλ θαιιηεξγεηψλ, ησλ ζηαδίσλ
εθαξκνγήο (BBCH code), αξ. δφζεσλ, κεζνδηαζηεκάησλ, πνζφηεηα εθαξκνγήο ζε Kg ή gr
δ.ν./ha θαη φπνηεο ινηπέο παξαηεξήζεηο ππάξρνπλ.
ε ειεθηξνληθή κνξθή θαη αλ δελ ππάξρνπλ ηφηε ζε έληππε κνξθή (hard copies) πξσηφηππεο
κειέηεο κε ην ζθεχαζκα, φπνπ απηέο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ
ππνζηήξημε ηεο εθηίκεζεο ηεο επηθηλδπλφηεηαο γηα ηνπο νξγαληζκνχο κε-ζηφρνπο θαη εθφζνλ
δελ έρνπλ αμηνινγεζεί θαηά ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο θαηαρψξεζεο ηεο δξαζηηθήο νπζίαο.
Η ζέζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα
ηελ εθηίκεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο γηα ηηο Διιεληθέο ζπλζήθεο (γηα ηελ πεξίνδν ρξήζεο θαζψο
θαη ηηο θαιιηέξγεηεο γηα ηηο νπνίεο αηηείηαη ηελ έγθξηζε θπθινθνξίαο ηνπ πξντφληνο).
Πιεξνθνξίεο γηα ηελ αλάγθε πεηξακαηηζκνχ κε ην ζθεχαζκα αιιά θαη ηνπο κεηαβνιίηεο πνπ
αλαγξάθνληαη ζηηο πξναλαθεξζείζεο νδεγίεο.
ε πεξίπησζε κίγκαηνο πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε ζέζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ γηα ηελ πηζαλή
ζπλεξγηζηηθή δξάζε ησλ δξαζηηθψλ νπζηψλ.
Δπηθαηξνπνηεκέλνο πίλαθαο γηα ηηο κειέηεο κε ηα ζθεπάζκαηα (References relied on, Annex
III).
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
ΔΥΘΡΟΙ
Καιιηέξγεηα
Διηά
Βακβάθη
Κεπεπηηθά

Δρζξόο
Γάθνο 1, 2
Πξάζηλν ζθνπιήθη 2
Κνκβνλεκαηψδεηο 2, 3

Δρζξόο-επηζηεκνληθή νλνκαζία
Bactrocera oleae
Heliothis armigera
Meloidogyne spp.

MΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΚΔΤΑΜΑΣΑ
Απαηηνχληαη πεηξακαηηθά δεδνκέλα απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ λα ππνζηεξίδνπλ αληηπξνζσπεπηηθέο
θαιιηέξγεηεο (εζληθά ζεκαληηθέο)
ΟΤΙΔ ΔΠΑΓΩΓΗ ΣΗ ΑΝΣΟΥΗ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ-ΒΙΟΓΙΔΓΔΡΣΔ (Elicitors)
Απαηηνχληαη πεηξακαηηθά δεδνκέλα απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ λα ππνζηεξίδνπλ αληηπξνζσπεπηηθέο
θαιιηέξγεηεο (εζληθά ζεκαληηθέο)
1

Αληηκεηψπηζε κε ηε κέζνδν ηνπ δνισκαηηθνχ ςεθαζκνχ ή ηεο καδηθήο παγίδεπζεο
Μεγάιεο ζεκαζίαο ερζξφο ζε κεγάιεο ζεκαζίαο θαιιηέξγεηα
3
Απαηηείηαη αμηνιφγεζε ηνπ επηπέδνπ πιεζπζκνχ ησλ λεκαησδψλ ζθσιήθσλ ζην έδαθνο ζηα πεηξακαηηθά δεδνκέλα
2
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ
Όζνλ αθνξά ζηα πεηξάκαηα εθηίκεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ
γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ δάθνπ ηεο ειηάο κε δνισκαηηθνχο ςεθαζκνχο απφ εδάθνπο, πξνηείλνληαη
ζπκπιεξσκαηηθά ζηελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία ηνπ EPPO PP1/280 ηα παξαθάησ:
ην ζεκείν 1.3 Design and lay-out of the trial, λα ηεξείηαη ην κέγεζνο ηνπ πεηξακαηηθνχ ηεκαρίνπ πνπ
ζπζηήλεηαη απφ ηνλ EPPO γηα ηηο πεξηπηψζεηο πςειήο πίεζεο δαθνπιεζπζκνχ, δειαδή 5 ha (1.000
δέλδξα) θαη γηα αζθαιέζηεξα ζπκπεξάζκαηα, ιφγσ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εληφκνπ
(βηνινγία, δπλαηφηεηα κεηαθίλεζεο θ.ά.). Δπίζεο ζηελ πεξίπησζε απηή ιφγσ ηεο κεγάιεο έθηαζεο
ησλ πεηξακαηηθψλ ηεκαρίσλ δελ απαηηείηαη επέκβαζε κε αςέθαζην κάξηπξα. ρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ
πεηξακάησλ, ηζρχνπλ νη Οδεγίεο PP1/181 θαη PP1/226 φηη δειαδή ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη
πεηξάκαηα ζε έλα εχξνο θιηκαηηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ θαη ζε δχν ηνπιάρηζηνλ
δηαθνξεηηθά έηε. ηελ πεξίπησζε ηεο ειηάο ιφγσ ηεο παξεληαπηνθνξίαο κπνξνχλ λα γίλνπλ δεθηά
πεηξακαηηθά δεδνκέλα απφ ην ίδην έηνο αιιά δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο, αξθεί λα εμαζθαιίδνληαη νη
πξνυπνζέζεηο ηεο κεγάιεο θαξπνθνξίαο θαη ηνπ πςεινχ δαθνπιεζπζκνχ.
ην ζεκείν 2.3.1 Type of application, ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηελ ζπλνιηθά κεγάιε έθηαζε ηνπ
πεηξακαηηθνχ ειαηψλα, ν ςεθαζκφο νιφθιεξεο ηεο έθηαζεο ηεο πεηξακαηηθήο εθαξκνγήο ζα πξέπεη λα
νινθιεξψλεηαη ην αξγφηεξν ζε πέληε (5) εκέξεο. Δπίζεο, ζπζηήλεηαη λα γίλεηαη ζήκαλζε ησλ
ςεθαζκέλσλ δέλδξσλ.
ην ζεκείν 2.3.3 Time and frequency of application, ζε ζπλέρεηα ηεο θαηεπζπληήξηαο Οδεγίαο ηνπ
EPPO PP1/280, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη εκπεηξηθά φξηα επέκβαζεο, κέζνδνη
παξαθνινχζεζεο ηνπ δαθνπιεζπζκνχ θαη ζπζηήκαηα πξνεηδνπνηήζεσλ πνπ ηζρχνπλ ηνπηθά,
επηζεκαίλεηαη φηη γηα ηνλ δνισκαηηθφ ςεθαζκφ ζηε ρψξα καο, ε παξαθνινχζεζε ηνπ δαθνπιεζπζκνχ
πξαγκαηνπνηείηαη κε παγίδεο Mc Phail (1/500-600 δέλδξα ή 2/500-600 δέλδξα ζε πεξηνρέο κε πςειή
πίεζε πιεζπζκνχ) θαη νη επεκβάζεηο πξνβιέπεηαη λα δηελεξγνχληαη βάζεη ηνπ αξηζκνχ ησλ
ζπιιεθζέλησλ αθκαίσλ ηνπ δάθνπ ζηηο παγίδεο McPhail, κε ηα φξηα επέκβαζεο πνπ ηζρχνπλ ζε θάζε
πεξηνρή, θαη εθφζνλ νη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο είλαη θαηάιιειεο (ζεξκνθξαζία <280C, ηαρχηεηα
αλέκνπ<4bf). Δηδηθά γηα ηνλ πξψην ςεθαζκφ πξέπεη επηπιένλ λα ιεθζνχλ ππφςε θαη ηα αθφινπζα
θξηηήξηα (γφληκα ζειπθά > 5%, αλαινγία ζειπθψλ πξνο αξζεληθά άηνκα > 1 θαη έλαξμε πήμεο ηνπ
ππξήλα ζηνλ ειαηφθαξπν).
ην ζεκείν 3.2.1 Type (of assessment),
Large plots (Sampling olive fruit to assess infestation), ζπζηήλεηαη λα γίλεηαη δεηγκαηνιεςία απφ ην
θέληξν ηνπ πεηξακαηηθνχ ηεκαρίνπ θαη λα ζεκαίλνληαη ηα δέλδξα απφ ηα νπνία γίλεηαη δεηγκαηνιεςία.
πζηήλεηαη δηπιάζην κέγεζνο δείγκαηνο θαξπψλ (20 θαξπνί αλά δέλδξν) ζηηο δεηγκαηνιεςίεο
επηεκβξίνπ - Ννεκβξίνπ.
Καηά ηηο δεηγκαηνιεςίεο απηέο γίλεηαη εθηίκεζε ηεο ελεξγνχο πξνζβνιήο (σά, δσληαλέο L1-3, λχκθεο
θαη έμνδνη), θαζψο θαη ηεο κε δψζαο πξνζβνιήο (κε εθθνιαθζέληα σά, άγνλα λχγκαηα,
απνθειινκέλεο ζηνέο θαη λεθξέο L1-3). Σν άζξνηζκα απηψλ είλαη ε ζπλνιηθή πξνζβνιή.
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ην ζεκείν 3.2.2 Time and frequency, γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πξνζβνιήο ηνπ ειαηνθάξπνπ, λα
πξαγκαηνπνηνχληαη πέληε δεηγκαηνιεςίεο θαξπψλ απφ ηελ θφκε ησλ ειαηνδέλδξσλ ην πξψην
δεθαήκεξν ησλ κελψλ Ινπιίνπ, Απγνχζηνπ, επηεκβξίνπ, Οθησβξίνπ θαη Ννεκβξίνπ.
ην ζεκείν 3.5 Quantitative and qualitative recording of yield, ε εθηίκεζε ηεο κείσζεο ηεο παξαγσγήο
ιφγσ πξνζβνιήο απφ ηνλ δάθν απνηειεί επηπιένλ δείθηε απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζθεπάζκαηνο θαη
είλαη δπλαηφλ λα γίλεη σο εμήο: Πξαγκαηνπνηείηαη κηα αξρηθή δεηγκαηνιεςία ζηα ηέιε Ινπλίνπ-αξρέο
Ινπιίνπ γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ αξρηθνχ θνξηίνπ ησλ δέλδξσλ, θαη ζηε ζπλέρεηα γίλνληαη κεληαίεο
δεηγκαηνιεςίεο ζηνπο πεζκέλνπο ζην έδαθνο θαξπνχο απφ ηέζζεξα δέλδξα δηάζπαξηα απφ ην θέληξν
ηνπ πεηξακαηηθνχ ηεκαρίνπ, απφ ηνλ Αχγνπζην κέρξη ηελ έλαξμε ηεο ζπγθνκηδήο.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III
Καιιηέξγεηα
Διηά
Αριαδηά
Ακπέιη 2
1
2

Πνηθηιίεο 1
Καιακψλ, Κνξσλέτθε
Κξπζηάιιη, Κνληνχια
νπιηαλίλα, Κνξηλζηαθή ζηαθίδα

ΦΔΚ 468/2011 πεξί θαζνξηζκνχ πξνσζνχκελσλ εηδψλ, πνηθηιηψλ δεληξνθνκηθψλ θαιιηεξγεηψλ θαη ινηπψλ δξαζηεξηνηήησλ
Απφθαζε ηνπ ΤΠ.Α.Α.Σ ηεο 04/03/2010 (Αξ. Πξσηνθφιινπ 247771) πεξί ηαμηλφκεζεο πνηθηιηψλ ακπέινπ (ΦΔΚ 381/Β/6-4-2010)
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ΠΙΝΑΚΑ Ι
Πηελά θαη ζειαζηηθά πνπ ΓΔΝ ζεσξνύληαη αληηπξνζσπεπηηθά είδε γηα θακία απφ ηηο θαιιηέξγεηεο
ηεο Διιάδαο γηα ηελ πεξίνδν ηεο άλνημεο θαη ηνπ θαινθαηξηνύ
Δίδνο
Κνηλή
Δπηζηεκνληθή
Πεγή
Αγγιηθή
νλνκαζία
νλνκαζία
Πηελά
ηαξήζξα
Skylark
Alauda arvensis
1. Status in EU countries according to
Birdlife International/European Bird Census
Council 2000.
2. Killian Mullarney et al. 1999.
Θειαζηηθά
Αξνπξαίνο
Common vole Microtus arvalis 1. Zima 1999
ηεο
2. Robert Luttic 2008
Μεζνγείνπ
Αξνπξαίνο
Mediterranean Microtus
1. Robert Luttic 2008
pine vole
duodecimcostatus
Αξνπξαίνο
Savi’s
Pine Microtus savii
1. Robert Luttic 2008
Vole
Αξνπξαίνο
Field vole
Microtus agrestis 1. Zima 1999
2. Robert Luttic 2008
Μπγαιίδα
Common
Sorex araneus
1.Anděra 1999, Hausser 1999
shrew
2. Robert Luttic 2008
Μπγαιίδα
Greater white Crocidura
1. Robert Luttic 2008
toothed shrew russula
Πνληίθη
Algerian
Mus spretus
IUCN Red List of Threatened Species
Mouse,
http://www.iucnredlist.org
Western
Mediterranean
Mouse
Anděra, M. 1999. Sorex araneus Linnaeus, 1758. pp. 42-43. In: Mitchell-Jones, A. J.; Amori, G.;
Bogdanowicz, W.; Krystufek, B.; Reijnders, P. J. H.; Spitzenberger, F.; Stubbe, M.; Thissen, J. B. M.;
Vohralik, V. & Zima, J. (Eds.). The atlas of European mammals. Academic Press, London.
Killian Mullarney, Lars Svansson, Dan Zetterstrom and Peter J.Grand, 1999. Σα πνπιηά ηεο Διιάδνο,
ηεο Κχπξνπ θαη ηεο Δπξψπεο. (2007, Δθδνζε Διιεληθή Οξληζνινγηθή Δηαηξεία).
Robert Luttic, 2008. Oral Presentation AgChem Forum (Berlin) 2008.
Zima, J. 1999. Microtus arvalis (Pallas, 1778). Pp. 228-229. In: Mitchell-Jones, A. J.; Amori, G.;
Bogdanowicz, W.; Krystufek, B.; Reijnders, P. J. H.; Spitzenberger, F.; Stubbe, M.; Thissen, J. B. M.;
Vohralik, V. & Zima, J. (Eds.). The atlas of European mammals. Academic Press, London
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ΠΙΝΑΚΑ IΙ
Πηελά θαη ζειαζηηθά πνπ ζεσξνύληαη αληηπξνζσπεπηηθά είδε γηα νξηζκέλεο απφ ηηο θαιιηέξγεηεο
ηεο Διιάδαο
Καιιηέξγεηα
Πηελά
Αποηπιαίερ
καλλιέπγειερ
(φια ηα ζηάδηα
αλάπηπμεο)
Άλνημε (4νο-5νο
κήλαο)
Αποηπιαίερ
καλλιέπγειερ
(φια ηα ζηάδηα
αλάπηπμεο)
Καινθαίξη (6νο9νο κήλαο)
Χειμεπινά ζιηηπά
BBCH <13
Υεηκψλαο (11νο12νο κήλαο)
Χειμεπινά ζιηηπά

Δίδνο

Κνηλή
Αγγιηθή
νλνκαζία

Δπηζηεκνληθή
νλνκαζία

Πεγή

Σζηθηάο

Corn bunting

Miliaria
calandra

Foudoulakis et al., 2011

Καηζνπιηέξεο
πηηνζπνπξγίηεο

Crested lark
House sparrow

Galerida cristata
Passer
domesticus

Foudoulakis et al., 2011
Foudoulakis, 2012

ηαξήζξα
Σζηθηάο

Skylark
Corn bunting

Alauda arvensis
Miliaria
calandra

Foudoulakis et al., 2011

Ληβαδηθειάδα
ηαξήζξα

Meadow pipit
Skylark

Anthus pratensis
Alauda arvensis

Foudoulakis et al., 2011

BBCH=30
Αλνημε (3νο
κήλαο; πξηλ ε
άθημε ησλ
κεηαλαζηεπηηθψλ
πηελψλ
Foudoulakis Manousos, Tzakos Dimitrios, Kostouros Nikolaos and Kaniastas Evaggelos, 2011.
Hellenic scenarios for bird focal species: the case of the cotton fields. SETAC Europe 21st Annual
Meeting, Milan, Italy.
Foudoulakis Manousos, 2012. Farmland bird communities vs crop specific focal species in a
Mediterranean landscape: The case of arable crops in Hellas. 5th SETAC World Congress, Berlin,
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