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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   23 - 7 - 2014 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ:   7446/78972 
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ    

 
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς:  ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε. 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ   Φλέμιγκ 15, 
TELEFAX: 210 92 12 090   Μαρούσι 15123 
Πληροφορίες: Κ. Μαρκάκης     
Τηλέφωνο: 210 928 7226 Κοιν.:  Εσωτερική διανομή: 
e-mail: syg061@minagric.gr   Τμήμα Δ της Δ/νσής μας 
    (Υπόψη κου Κ. Μαρκάκη) 
     
ΘΕΜΑ: «Tροποποίηση της με αριθ. 

1874 οριστικής έγκρισης του 
φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος (εντομοκτόνο) 
ADMIRAL 10 EC (δ.ο. 
pyriproxyfen 10%)  ως προς το 
φάσμα δράσης (διεύρυνση σε 
ήσσονος σημασίας χρήση)»  

   
    
    
    
    
    
    
    
    

AΠΟΦΑΣΗ  

Ο  
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

 
      Έχοντας υπόψη 
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 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 
ειδικότερο το άρθρο 45 αυτού. 

2. Tον Ν. 4036 (ΦΕΚ 8/Α/27-1-2012) σχετικά με τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, την 
ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις. 

3. Την με αριθ. 10088/115732/26-9-2013 (ΦΕΚ Β΄/2587) σχετικά με την  «Διαδικασία καθορισμού 
χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην 
αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας » 

4. Την με αρ. πρωτ. 122944/5-5-2005 απόφαση μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 1874   
οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) ADMIRAL 10 EC (δ.ο. 
pyriproxyfen 10%) όπως τροποποιήθηκε με την με αριθ. 130452/20-08-2009 απόφαση μας και 
ισχύει. 
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5. Τις με αριθ. 121510/18-8-2008, 125614/3-2-2009, 125786/17-2-2009 και 183676/16-4-2010 
αποφάσεις μας με τις οποίες διευρύνθηκε το φάσμα δράσης του σκευάσματος ADMIRAL 10 EC 
για χρήση στην καλλιέργεια της κερασιάς 

6. Τη με αριθ. 462/106101 (ΦΕΚ 2240/Β/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, 
Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους 
Τμήματος του δικαιώματος να υπογράφουν «“με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού”» 

7. Τη με αριθ. Πρωτ. 7446/78972/18-6-2014 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.  
8. Τη σχετική εισήγηση της υπηρεσίας 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Τροποποιούμε την με αριθ. 1874 οριστική έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
(εντομοκτόνο) ADMIRAL 10 EC (δ.ο. pyriproxyfen 10%), που χορηγήθηκε με την υπ. αριθ. 
122944/5-5-2005 απόφαση μας όπως τροποποιήθηκε με την με αριθ. 130452/20-08-2009 
απόφαση μας και ισχύει.  
 
Συγκεκριμένα στα σημεία 5 και 13 προστίθενται τα εξής: 
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Πεδίο Εφαρμογής Στόχος 

Δόσεις σκευάσματος 

Τρόπος & χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγιστος 
αριθμός 
εφαρμογ
ών ανά 

καλλιεργ
ητική 

περίοδο 

κ. εκ. / 
100 λίτρα 
ψεκαστ 
υγρού 

 

Όγκος 
ψεκ. 

Υγρού: 
λίτρα / 

στρέμμα 

κ. εκ. 
/στρέμμα 

(max) 

Κερασιά Quadrispidiotus 
perniciosus, 
Pseudolacaspis 
pentagona 

30 80-100 30 Με την 
εμφάνιση των 

πρώτων 
προνυμφικών 

σταδίων της 1ης 
γενιάς και 

οπωσδήποτε 
πριν την 
άνθηση 

1 

 
Παρατηρήσεις: Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για 
ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια της κερασιάς από τη χρήση του σκευάσματος. 
Για την χρήση του σκευάσματος στην καλλιέργεια της κερασιάς ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει 
ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη 
χρήση του 

 

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 
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 Κερασιά Δεν βρίσκει εφαρμογή 
(το σκεύασμα 
χρησιμοποιείται πριν την 
ανθοφορία) 

 
Κατά τα λοιπά ισχύει η με  αριθ. 122944/5-5-2005 απόφαση μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ 
    α.α.  
 
 
Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 

 
 
 


