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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Αθήνα,     10-09-2007 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ             Αριθ. πρωτ.:   117443 

∆/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 
 
 

 

 

 

ΘΕΜΑ: “Ανανέωση οριστικής 

                έγκρισης του φυτοπρο- 

                στατευτικού  προϊόντος 

                (εντοµοκτόνου) TRIONA, 

                και τροποποίησή της ως 

                προς το φάσµα δράσης ” 

              ΠΡΟΣ: BASF Agro Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. 

          Αιγιαλείας 48, 151 25 - Μαρούσι 

          (µε απόδειξη) 

   ΚΟΙΝ.: 1) Γραφείο κ. Υπουργού 

                 2) Γραφείο κ. Υφυουργού 

                 3) Γραφείο Γεν. Γραµµατέα κ. Κ. Σκιαδά 

                 4) Μ.Φ.Ι. 

                    Τµήµα Ελέγχου Γεωργ. Φαρµάκων 

           Εκάλης 2, 145 61–Κηφισιά   (µε email) 

                5) Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. 

                    Έδρες τους    (µε email) 

                6) Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 

                ∆ιευθύνσεις Γεωργίας 

΄Εδρες τους   (µε email) 

                       7) Τµήµατα Β΄, Γ΄, Ε΄ της ∆/νσής µας 

                       8) Γραµµατεία της ∆ιεύθυνσής µας 

  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 

 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του  Π.∆. 115/97  (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. Τις διατάξεις του  Ν. 721/77  (Α΄/298/1977)  “περί ελέγχου των γεωργικών φαρµάκων ως και 

ρυθµίσεως συναφών θεµάτων”  και ειδικότερα το άρθρο  5  (παρ. 10). 

3. 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 και 7). 

4. Τη µε αριθ.  104136/1.8.02   (Β΄/1068/14.8.02)  Απόφασή µας, µε την οποία ανανεώθηκε η µε αριθ.  

1578  οριστική έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος  (εντοµοκτόνο)  TRIONA. 

5. Τη µε αριθ.  128596/5.12.05  Απόφασή µας, µε την οποία διευρύνθηκε η έγκριση του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος  (εντοµοκτόνο)  SUN OIL 7E. 

6. Τη αριθµ. Υ132/11.10.2004 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Αλέξανδρο 

Κοντό» (1533 ΤΒ/14.10.2004). 

7. Τη αριθµ. 301509/19.11.2004 Απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 

«Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραµµατείς, Γενικούς ∆ιευθυντές, ∆ιευθυντές και Τµηµατάρχες του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της εξουσίας να υπογράφουν “µε εντολή 

Υφυπουργού” (1762 ΤΒ/30.11.2004)». 

8. Την από  5-12-2006  αίτηση ανανέωσης της έγκρισης  (αριθ. πρωτ.  124113)  της εταιρείας  BASF Agro 

Ελλάς ΑΒΕΕ,  τις από  21-2-06  και  15-3-07  αιτήσεις  της για τη διεύρυνση της έγκρισης στις 

καλλιέργειες αµπελιού και ακτινιδιού, καθώς και το από  15-3-2007  πρωτόκολλο εξέτασης φακέλου. 
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Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 
 

1. Ανανεώνουµε για µία πενταετία,  από  1-1-2007  µέχρι  31-12-2011,  την οριστική έγκριση διάθεσης στην 

αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος  (εντοµοκτόνο)  TRIONA  (αριθµός έγκρισης  1578),  για την 

οποία υπεβλήθη πριν τη λήξη της αίτηση ανανέωσης και το σχετικό παράβολο.  
 

2. ∆ιευρύνουµε την εν λόγω έγκριση κυκλοφορίας,  για χρήση στις καλλιέργειες  αµπελιού και ακτινιδιού,  

ως ακολούθως: 
 

Φάσµα δράσης: 
 

∆όσεις 

 

 

 

Πεδίο 

Εφαρµογής 

 

 

Στόχοι κ.εκ. 

σκευάσµατος / 

100 λίτρα ψεκ. 

Υγρού 

Όγκος ψεκ. 

υγρού 

(λίτρα / 

στρέµµα) 

κ.εκ. 

σκευάσµατ

ος/ 

στρέµµα 

 

 

Χρόνος 

εφαρµογής 

Μέγιστος 

αριθµός 

εφαρµογών/ 

καλλιεργητ. περίοδο

 

ΑΜΠΕΛΙ, 

ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΑ 

Χειµερινά αυγά 

του Κόκκινου 

τετράνυχου 

(Panonychus 

ulmi) 

1200 50 600 Τέλος χειµώνα µε 

αρχές άνοιξης, 

τουλάχιστον  10  

ηµέρες µετά το 

κλάδεµα και πριν 

την έναρξη 

διόγκωσης των 

οφθαλµών. 
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Περιορισµοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις): 

Π1   -Τελευταία επέµβαση πριν τη συγκοµιδή: 

Αµπέλι, ακτινιδιά:   ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ  (καθορίζεται από το στάδιο της καλλιέργειας, όταν 

γίνεται η εφαρµογή του σκευάσµατος). 
 

3.      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. 

     Στην ετικέτα του σκευάσµατος δεν θα αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξης. 

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

Υπηρεσία η τελική ετικέτα της. 

 

4.   α. Η παρούσα έγκριση ισχύει µέχρι   31-12-2011. 

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

 

 

         Ε.Υ. 

        Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

 

 

                          Κ. ΣΚΙΑ∆ΑΣ 
 


