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ΘΕΜΑ : «Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό 
προϊόν (εντοµοκτόνο) AXITHREN 2,5 EC»  

 
 

AΠΟΦΑΣΗ  
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 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 40 αυτού.  

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

3. Τον Κανονισµό µε αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης ∆εκεµβρίου 2008 για την ταξινόµηση, την επισήµανση και τη 
συσκευασία των ουσιών και των µειγµάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των 
οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την τροποποίηση του κανονισµού (EΚ) αριθ. 
1907/2006. 

4. Τον Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την 
εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήµανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα  

5. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης 
Μαΐου 2011 σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των 
εγκεκριµένων δραστικών Ουσιών 

6. Τον κανονισµό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης 
Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρµάκων µέσα η πάνω στα 
τρόφιµα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της 
οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου , όπως τροποποιήθηκε µε το SANCO doc.357 /rev.3/ 
2008 

7. Την αξιολόγηση της Ιταλίας για την έγκριση µε αριθµό 14898 στο φυτοπροστατευτικό 
προϊόν POLECI. 
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8. Τη µε αριθµ. Υ26/6.10.2015 (ΦΕΚ2144/Β/06.10.2015) απόφαση ανάθεσης αρµοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Μάρκο Μπόλαρη. 

9. Τη µε αριθ. Πρωτ. 9379/119137/02/11/2015 (ΦΕΚ 2367/Β/04.11.2015) Απόφαση 
Μεταβίβασης του δικαιώµατος υπογραφής «µε εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό 
Γραµµατέα, σε Προϊσταµένους Γενικής ∆ιεύθυνσης, Προϊσταµένους ∆ιεύθυνσης και 
Προϊσταµένους Τµήµατος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

10. Την 1453 / 16526 / 09.02.2016 αίτηση της ‘Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και Σια Ε.Ε’ εκ 
µέρους της εταιρείας Sharda Europe b.v.b.a., Βελγίου. 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
 

Α. Χορηγούµε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν µε τα 
ακόλουθα στοιχεία: 

 
1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος  
Αριθµός Άδειας ∆ιάθεσης στην Αγορά (ΑΑ∆Α) 14560 
1.1.α Ηµεροµηνία χορήγησης 31.03.2016 
1.1.β Ηµεροµηνία λήξης  31.10.2016 
   
1.2  Φυτοπροστατευτικό προϊόν  
1.2.α Εµπορικό όνοµα AXITHREN 2,5 ΕC 
1.2.β Μορφή:  Γαλακτωµατοποιήσιµο υγρό (EC) 
 
1.3 ∆ραστική ουσία  
Κοινή ονοµασία της δραστικής ουσίας κατά ISO Deltamethrin  

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 
ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

98% (β/β) min  

Χηµική οµάδα Οµάδα Πυρεθρινοειδών  
Παρασκευαστής SHARDA CROPCHEM LIMITED, 

Domnic Road 29th, Bandra (West)  MUMBAI 400 
050,  Iνδία   
Mr. Ashish R. Bubna 
Τηλ.: + 91 22 6678 2800 
Fax: + 91 22 6678 2828/ 2808  
Email: Shardaint@vsnl.com   
regn@shardaintl.com  
 
Με Εκπρόσωπο στην Ευρώπη 
Sharda Europe b.v.b.a, 
Josef Mertensstraat 142, 
1702 Dilbeek, Βέλγιο 
Τηλ.: +32 2 4664 444 
Fax: +32 2 4633658 
E-mail: regn@shardaintl.com  

Εργοστάσιο παρασκευής  Gujarat Pesticides 
F-15, G.I.D.C, ESTATE, PHASE-II, NARODA, 
AHMEDABAD – 382330 GUJARAT, Iνδία 
Τηλ: +91079-2811126 

Τεχνικές προδιαγραφές της  
δραστικής ουσίας: 

τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας 
deltamethrin όπως προσδιορίζονται στο Equivalence 
Report του ΗSD (www.pesticides.gov.uk) 

 
1.4 Πληροφορίες για το σκεύασµα  
α) Κάτοχος της έγκρισης Sharda Europe b.v.b.a 

Josef Mertensstraat 142, 
1702 Dilbeek, Βέλγιο 
Mrs Elena Nieto  
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Τηλ.: +34646233985 
E-mail: e.nieto@shardaintl.com    
              regn@shardaintl.com  

Υπεύθυνος επικοινωνίας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. 
Ξενίας 1, 115 27, Αθήνα  
Τηλ.: 210 7471000, 210 6725174 
Fax: 210 7471009 
E-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr  

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην 
αγορά 

SHARDA BALKAN Μονοπρόσωπη Εταιρία 
Περιορισµένης Ευθύνης 
Παύλου Μελά 1, 
152 33 Χαλάνδρι 

γ) Παρασκευαστής σκευάσµατος SHARDA CROPCHEM LIMITED   
Domnic Road 29th, Bandra (West)   
MUMBAI 400 050,  Iνδία   
Mr. Ashish R. Bubna 
Τηλ.: + 91 22 6678 2800 
Fax:+ 91 22 6678 2828 / 2808 
Email: regn@shardaintl.com  

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσµατος Gujarat Pesticides  
F-15, G.I.D.C, ESTATE, PHASE-II, NARODA,   
AHMEDABAD – 382330 GUJARAT, Iνδία 
Τηλ: +91079-2811126 
& 
SAFAPACK Ltd., 
4,Stapleton Road, Orton, Peterborough, 
PE2 6TB – Ηνωµένο Βασίλειο  
& 
IRCA SERVICE SPA  
SS CREMASCA 591, 10 
24040 FORNOVO S.G., BG, Ιταλία 
& 
Laboratorios Alcotan,  
Pol. c/ Rio Viejo 80, parc 63 
Dos Hermanas, Sevilla 41700, Ισπανία  
Tel: +34 5 4930001 
Fax: +34 5 4930033 
alcotan@intercom.es  
& 
Chemark Kft  
H-8182 Peremarton gyartelep, Tulipan utca, 
Ουγγαρία 

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσµατος SAFAPACK Ltd., 
4,Stapleton Road, Orton, Peterborough, 
PE2 6TB – Ηνωµένο Βασίλειο  
& 
IRCA SERVICE SPA  
SS CREMASCA 591, 10 
24040 FORNOVO S.G., BG, Ιταλία 
& 
Laboratorios Alcotan,  
Pol. c/ Rio Viejo 80, parc 63 
Dos Hermanas, Sevilla 41700, Ισπανία  
Tel: +34 5 4930001 
Fax: +34 5 4930033 
alcotan@intercom.es 
& 
Chemark Kft  
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H-8182 Peremarton gyartelep, Tulipan utca, Ουγγαρία  
& 
Chemia SPA,  
Via Statale, 
327 44047 Dosso (Ferrara), Ιταλία  
& 
ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ Α.Ε., 
Οικ. Τετρ. 20 B 35, 57400, ΣΙΝ∆ΟΣ 
& 
ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ, 
Τ.Θ. 58, Θέση Ξηροπήγαδο - 196 00 
Μάνδρα – Αττική  
& 
& 
AGROTECHNICA OBEE 
ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης (Σίνδου) (Τ.Θ. 1112) 
ΑΜE: 102 / Υπ. Γεωργίας (1896/90/ Πολεοδοµία 
Θεσσαλονίκης), Τ.Κ. 570 22 
Τηλ.: 2310 797386, 796086 
Fax: 2310 797263 
E-mail: dkekridou@agrotechnica.gr 
& 
ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 
Θέση Ποταµιά, 32011 Οινόφυτα Βοιωτίας 
Τηλ.: 22620 30821-3 
Fax : 22620 30820 
E-mail: alfa@alfagro.gr 

στ) Εγγυηµένη σύνθεση του σκευάσµατος: ∆ραστική ουσία: Deltamethrin 2.5 % (β/ο) 
Βοηθητικές ουσίες 97,13 % β/β 
Η πλήρης εγγυηµένη σύνθεση του σκευάσµατος 
παρουσιάζεται στο Παράρτηµα Ι της παρούσας. Είναι 
εµπιστευτική πληροφορία και παραµένει στα αρχεία της ΣΕΑ    

 
2 Συσκευασίες 
Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 
Φιάλες µέσα 
σε κουτί 

10, 50, 100, 250, 500 κ.εκ.  

Πλαστικό τύπου COEX 
(HDPE/EVOH ή HDPE/PA) µε 
καπάκι ασφαλείας 
Κουτί χάρτινο  

2 
Φιάλες 
/∆οχεία  

10, 50, 100, 250, 500 κ.εκ.. & 1 λίτρο, 3, 5 
και 10 λίτρα  

Πλαστικό τύπου COEX 
(HDPE/EVOH ή HDPE/PA) µε 
καπάκι ασφαλείας  

 
3 Οδηγίες χρήσης Προορίζεται µόνο για επαγγελµατίες χρήστες.  

Τρόπος εφαρµογής: Ψεκασµός φυλλώµατος.  
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεµίζουµε το δοχείο του ψεκαστικού 
µηχανήµατος µέχρι τη µέση µε νερό. Προσθέτουµε την απαιτούµενη ποσότητα του 
φαρµάκου αναδεύοντας. Προσθέτουµε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. 
Οδηγίες για τ ην ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της 
συσκευασίας: Οι κενές φιάλες συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση µε ειδικό 
εξοπλισµό ή γίνεται τριπλό ξέπλυµα (τα νερά του ξεπλύµατος τα ρίχνουµε στο 
ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουµένως µε τρύπηµα, 
για τη διασφάλιση της µη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν όλα σε σηµεία συλλογής 
για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.  
Συνδυαστικότητα: --  

 

 
4 Κατηγορία και 

τρόπος δράσης 
Πυρεθρινοειδές εντοµοκτόνο επαφής - στοµάχου κατά µυζητικών και µασητικών 
εντόµων. ∆ρα στο νευρικό σύστηµα των εντόµων και συγκεκριµένα στις διαύλους των  
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ιόντων Na στις προσιναπτικές µεµβράνες των νευρικών κυττάρων. 
 
 

5 5.1 Φάσµα δράσης  

Πεδίο 
Εφαρµογής 

Στόχος 

∆όσεις σκευάσµατος 

Τρόπος και 
χρόνος 
εφαρµογής 

Μέγιστος 
αριθµός 
εφαρµογών 
ανά 
καλλιεργητικ
ή περίοδο/ 
µεσοδιάστηµ
α εφαρµογών 

Κ.εκ. σκευ/ 
100 λίτρα 
ψεκ. Υγρού 

Όγκος ψεκ. 
υγρού 
λιτρα / στρ 

Κ.εκ/ 
στρέµµα 

Εσπεριδοειδή 
(Πορτοκαλιά, 
Μανταρινιά, 
Λεµονιά, 
Γκρειπ Φρουτ, 
Νεραντζιά)  

Αφίδες, (Myzus 
persicae) 30 – 50 100 30 – 50 

Μόλις 
εµφανιστούν 
τα πρώτα 
έντοµα 

1 

Λεκάνιο, 
(Saissetia oleae), 
Μύγα µεσογείου, 
(Ceratitis 
capitata) 
Αλευρώδης 
(Aleurothrixus 
floccosus)  

50 100 50 

Μηλοειδή 
Μηλιά, 
Αχλαδιά 

Καρπόκαψα 
µηλιάς 
(Laspeyresia 
pomonella),  
Αφίδες  
(Aphis pomi, 
Dysaphis 
plantaginea), 
Ψύλλα   
(Psylla mali) 
Ανθονόµος 
(Anthonomus 
pomorum, A. 
spilotus) 
Μηλολόνθη 
(Melolontha 
melolontha) 
Κηκιδόµυγες 
(Dasineura mali) 
Θρίπες  
(Thrips spp.) 

30 – 50* 

100 – 140 

30 – 50 

Μόλις 
εµφανιστούν 
τα πρώτα 
έντοµα 

2 / 14 

Φυλλοδέτες 
(Adoxophyes 
orana, Archips 
rosanus) 

35 35 – 50 

Ψύλλα Αχλαδιάς 
(Psylla pyri) 50 100 50 

Ψώρα Σαν Ζοσέ 
(Quadraspidiotus 
periciosus) 

50 – 75 100 50 – 75 
Το καλοκαίρι 
κατά κινητών 
µορφών 

1 
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Πυρηνόκαρπα 
Βερικοκιά,  
Ροδακινιά- 
Νεκταρινιά 
Κερασιά, 
∆αµασκηνιά 

Φυλλοδέτες 
(Adoxophyes 
orana, Archips 
rosanus) 
Ανάρσια, 
(Anarsia 
lineatella) 

35 

100 – 140 

35 – 49 

Μόλις 
εµφανιστούν 
τα πρώτα 
έντοµα 

1 

Ραγολέτιδα ή 
µύγα κερασιού 
(Rhagoletis 
cerasi) 

40 – 50 40 – 70 

Μύγα µεσογείου, 
(Ceratitis 
capitata) 

50 50 – 70 

Αφίδες 
(Myzus persicae,  
Myzus cerasi, 
 Hyalopterus 
pruni) 
Καρπόκαψα 
δαµασκηνιάς. 
(Laspeyresia 
funebrana) 

30 – 50 30 – 70 

Ψώρα Σαν Ζοσέ 
(Quadraspidiotus 
periciosus) 

50 – 75 100 50 – 75 
Το καλοκαίρι 
κατά κινητών 
µορφών 

1 

Αµπέλι **  

Ευδεµίδα  
(Lobesia botrana) 

50 
(1 γενεά) 

 
50 – 70 

(2η και 3η 
γενεά) 

100 

50 – 70 

Μόλις 
εµφανιστούν 
τα πρώτα 
έντοµα 

3 / 14 

Κογχυλίδα  
(Clysia 
ambiguella) 

50 – 70 50 – 70 

Τζιτζικάκια 
(Empoasca spp.) 
Αφίδες 
Πυραλίδα 
(Sparganothis 
pilleriana)  
Τσιγαρολόγος 
(Byctiscus 
betulae)  
Κοφτοσκούληκα 
 (Agrotis spp.) 

50 50 
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Ελιά 

∆άκος, 
(Bactrocera oleae) 50 

100 – 140 

50 – 70 

Σύµφωνα µε 
τις συλλήψεις 
των ακµαίων 
τις παγίδες 

1 

Λεκάνιο, 
(Saissetia oleae) 
Θρίπες  
(Thrips spp.) 

50 50 – 70 

Μόλις 
εµφανιστούν 
τα πρώτα 
έντοµα 

Πυρηνοτρήτης, 
(Prays oleae) 

30 (ανθοβ.) 
50 

(καρποβ) 
30 – 70 

Στην έναρξη 
τις άνθησης 
(ανθόβια 
γενεά) και 
αµέσως µετά 
την 
καρπόδεση 
(καρπόβια 
γενεά) µεταξύ 
ωοθεσίας και 
εκκόλαψης 
των ωών και 
σύµφωνα µε 
τις συλλήψεις 
των ακµαίων 
τις 
φεροµονικές 
παγίδες 

Φράουλα 
Αφίδες, 
(Aphis spp.) 50 50 -100 25 – 50 

Μόλις 
εµφανιστούν 
τα πρώτα 
έντοµα 

3 / 14 

Κρεµµύδι, 
Πράσο, 
Καρότο 

Αφίδες, 
(Aphis spp.) 
Θρίπας 
(Thrips tabaci) 
Αλευρώδης 
(Bemisia tabaci) 
Κοφτοσκούληκα 
(Agrotis spp.) 

 40 – 50 30 – 50 

Μόλις 
εµφανιστούν 
τα πρώτα 
έντοµα. 

3/ 14 
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Τοµάτα 
Πιπεριά 
Μελιτζάνα 
(Υπαίθρου) 
 
Πιπεριά 
(θερµοκηπίου) 

Πράσινο 
σκουλήκι 
(Helicoverpa 
armigera) 
Σποντόπτερα 
(Spodoptera spp.) 
∆ορυφόρος 
(Leptinotarsa 
decemlineata) 
Αφίδες, (Myzus 
persicae, Aphis 
gossypii, κ.α.) 

50 

60 – 100 
(Υ) 

 
60 – 140 

(Θ) 

30- 50 (Υ) 
 

30 – 70 (Θ) Μόλις 
εµφανιστούν 
τα πρώτα 
έντοµα και 
επανάληψη 
ανάλογα µε 
την ένταση τις 
προσβολής. 

3 / 7 (Υ) 
 

4 / 7 (Θ) 

Βρωµούσες, 
(Nezara viridula) 30 

60 – 100 
(Υ) 

60 – 140 
(Θ) 

18 -30 (Υ) 
18 – 42 (Θ) 

Αλευρώδης, 
(Trialeurodes 
vaporariorum) 

70 (Θ) 60 – 140 
(Θ) 

42 – 70 (Θ) 

Κοφτοσκούληκα 
(Agrotis spp.) - 

60 – 100 
(Υ) 

30- 50 (Υ) 

Τοµάτα 
Μελιτζάνα 
(θερµοκηπίου) 

Πράσινο 
σκουλήκι 
(Helicoverpa 
armigera) 
Σποντόπτερα 
(Spodoptera spp.) 
∆ορυφόρος 
(Leptinotarsa 
decemlineata) 
Αφίδες, (Myzus 
persicae, Aphis 
gossypii, κ.α.) 

50 
60 – 100 

(Θ) 
30- 50 (Θ) Μόλις 

εµφανιστούν 
τα πρώτα 
έντοµα 

4 / 7 (Θ) 

Βρωµούσες, 
(Nezara viridula) 30 

60 – 140 
(Θ) 

18 – 42 (Θ) 

Αγγούρι 
(Υπαίθρου & 
θερµοκηπίου) 

Πράσινο 
σκουλήκι 
(Helicoverpa 
armigera) 
Σποντόπτερα 
(Spodoptera spp.) 
Αφίδες, (Aphis 
spp.) 

50 

60 – 100 
(Υ) 

 
60 – 140 

(Θ) 

30- 50 (Υ) 
 

30 – 70 (Θ) 

Μόλις 
εµφανιστούν 
τα πρώτα 
έντοµα 

3 / 7 

Κοφτοσκούληκα 
(Agrotis spp.) 

- 
60 – 100 

(Υ) 
30- 50 (Υ) 
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Λάχανο 

Πιερίδα, (Pieris 
brassicae), 
Μαµέστρα, 
(Mamestra 
brassicae), 
Πλούζια 
(Plusia gamma) 
Πράσινο 
σκουλήκι 
(Helicoverpa 
armigera) 
Σποντόπτερα 
(Spodoptera spp.) 
Κοφτοσκούληκα 
(Agrotis spp.), 
Αφίδες, (Myzus 
persicae, κ.α.) 

- 50 30 – 50 Μόλις 
εµφανιστούν 
τα πρώτα 
έντοµα 

2 / 14 

Πλουτέλλα, 
(Plutella spp.) 

- 50 50 

Μαρούλι 
(υπαίθρου) 

Πράσινο 
σκουλήκι 
(Helicoverpa 
armigera) 
Σποντόπτερα 
(Spodoptera spp.) 
Άλτης, 
(Chrysodeixis 
chalcites), 
Αφίδες, (Aphis 
spp. Κ.α.) 

50 50 – 100 25 – 50 Μόλις 
εµφανιστούν 
τα πρώτα 
έντοµα 

3 / 7 

Κοφτοσκούληκα 
(Agrotis spp.) 

-  30 – 50 

Σπανάκι 

Αφίδες, (Aphis 
spp. Κ.α.) 
Σποντόπτερα 
(Spodoptera spp.) 
Μαµέστρα, 
(Mamestra spp.), 
Άλτης, 
(Chrysodeixis 
chalcites) 

50 
70 35 

Μόλις 
εµφανιστούν 
τα πρώτα 
έντοµα 

2 / 14 

Κοφτοσκούληκα 
(Agrotis spp.) 

- 

Σέλινο, 
Ρόκα 

Αφίδες, (Aphis 
spp. Κ.α.) 
Σποντόπτερα 
(Spodoptera spp.) 
Μαµέστρα, 
(Mamestra spp.), 
Άλτης, 
(Chrysodeixis 
chalcites) 

50 
70 

35 Μόλις 
εµφανιστούν 
τα πρώτα 
έντοµα 

2 / 14 

Κοφτοσκούληκα 
(Agrotis spp.) 

- 30 – 50 
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Όσπρια 
(Φασόλι, 
Κουκιά) 

Πράσινο 
σκουλήκι 
(Helicoverpa 
armigera) 
Αφίδες, (Myzus 
persicae, Aphis 
spp.) 
Κοφτοσκούληκα 
(Agrotis spp.) 

 60 25 – 30 

Μόλις 
εµφανιστούν 
τα πρώτα 
έντοµα. 

2 / 14 

Μπιζέλι 

Αφίδα των 
µπιζελιών  
Σιτόνα, (Sitona 
spp.) 

- 

100 

25 

Μόλις 
εµφανιστούν 
τα πρώτα 
έντοµα. 

2 / 14 

Αφίδα των 
κουκιών  
Κάµπιες 
(Laspeyresia spp) 
Θρίπας 
(Thrips tabaci) 
Κοφτοσκούληκα 
(Agrotis spp.) 

- 30 – 50 

Αγκινάρα 

Κασσίδα 
(Cassida spp.) - 

100 

50 Μόλις 
εµφανιστούν 
τα πρώτα 
έντοµα. 

3 / 7 Προντένια 
(Spodoptera spp.) 
Αφίδες 

- 30 – 50 

Σπαράγγι 
Αφίδες 
Θρίπας 
(Thrips tabaci) 

- 100 30 – 50 

Μόλις 
εµφανιστούν 
τα πρώτα 
έντοµα. 

3 / 7 

Μανιτάρια ∆ίπτερα 
Κολλέµβολα 

30 – 50 100 30 – 50 

Mόλις 
εµφανιστούν 
τα πρώτα 
έντοµα. 

1 

Πατάτα 

∆ορυφόρος, 
(Leptinotarsa 
decemlineata) 

- 
60 

50 Μόλις 
εµφανιστούν 
τα πρώτα 
έντοµα 

3 / 14 
Σποντόπτερα, 
(Spodoptera sp.) 

- 30 – 50 
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Βαµβάκι 

Ρόδινο 
σκουλήκι, 
(Pectinophora 
gossypiella), 
Πράσινο 
σκουλήκι 
(Helicoverpa 
armigera) 

- 

30 -50 

50 – 70 

Μόλις 
εµφανιστούν 
τα πρώτα 
έντοµα  

2 / 14 Τζιτζικάκια 
(Empoasca spp.) 

- 50 

Σποντόπτερα, 
(Spodoptera spp.), 
Θρίπας 
(Thrips tabaci) 
Λύγκος 
(Lygus sp) 
Κοφτοσκούληκα 
(Agrotis spp.) 

- 30 – 50 

Καπνός 

Αφίδες 
Θρίπας 
(Thrips tabaci) 
Κοφτοσκούληκα 
(Agrotis spp.) 
Επίτριξ 
(Epitrix spp.) 

- 50 – 100 30 – 50 

Μόλις 
εµφανιστούν 
τα πρώτα 
έντοµα 

3 / 7 

Σακχαρότευτλα 

Άλτης, 
(Chaetocnema 
tibialis), 
Κοφτοσκούληκα 
(Agrotis spp.) 

- 50 

30 – 50 
Μόλις 
εµφανιστούν 
τα πρώτα 
έντοµα 

1 
Σκαθάρι 
(Lixus spp) 
Κλεονός 
(Cleonus 
mendicus) 

50 

Αραβόσιτος 
*** 

Πυραλίδα, 
(Ostrinia 
nubilalis), 
Σεζάµια, 
(Sesamia spp.), 
Πράσινο 
σκουλήκι 
(Helicoverpa 
armigera) 
Σποντόπτερα, 
(Spodoptera spp.), 
Αφίδες 
Θρίπας 
(Thrips tabaci) 
Κοφτοσκούληκα 
(Agrotis spp.) 

- 

60 

30 – 50 

Μόλις 
εµφανιστούν 
τα πρώτα 
έντοµα 

3 / 7  - 14 

∆ιαβρώτικα 
(Diabrotica 
virgifera) 

- 50 

Μόλις 
εµφανιστούν 
τα πρώτα 
έντοµα 

ΑΔΑ: ΨΞΛ54653ΠΓ-94Γ



 

Σιτάρι, Κριθάρι 

Αφίδες 
Θρίπας 
Κοφτοσκούληκα 
(Agrotis spp.) 

- 20  - 40 25 – 30 

Μόλις 
εµφανιστούν 
τα πρώτα 
έντοµα. 

1 – 2 / 21 

Μηδική Ακρίδες - 40 50 
5-10 ηµέρες 
µετά την κοπή. 

2 / 14 

Σόγια 

Άλτης, 
(Chaetocnema 
tibialis), 
Κοφτοσκούληκα 
(Agrotis spp.) 
Νεζάρα 
(Nezara viridula) 

 40 
30 

Μόλις 
εµφανιστούν 
τα πρώτα 
έντοµα. 

2 / 14 

Αφίδες 50 

Ελαιοκράµβη 

Άλτης, 
(Chaetocnema 
tibialis) 
Meligetes spp. 

- 40 

30 

Μόλις 
εµφανιστούν 
τα πρώτα 
έντοµα. 

2/ 14 Αφίδες 
(Brevicoryne 
brassicae) 
Σκαθάρι 
(Ceuthorrynchus 
spp.) 

50 

ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙ
ΚΑ 
 
(Υπαίθρου & 
θερµοκηπίου, 
Φυτώρια) 

Αφίδες, 
(Myzus persicae), 
Θρίπες, 
(Thrips tabaci) 
Αλευρώδης 
(Bemisia tabaci) 
Μηλολόνθη 
(Melolontha 
melolontha) 
Κάµπια 
γαρυφάλου 
(Cacaecimorpha 
pronubana) 

50 

50 – 100 

25 – 50 

Μόλις 
εµφανιστούν 
τα πρώτα 
έντοµα 

3/ 7 

Φυλλοδέτες 
(Adoxophyes 
orana, Archips 
rosanus, 
Pandemis spp.) 

35 17,5 – 35 

Αλευρώδης, 
(Trialeurodes 
vaporariorum) 

70 70 50 

Παρατηρήσεις: 
 
*ΠΡΟΣΟΧΗ: Στα µηλοειδή η δόση των 50 κ.εκ. σκευάσµατος/100 λίτρα ψ.υ. πρέπει να χρησιµοποιείται πάντα µε 
τον µικρό όγκο ψεκαστικού υγρού (100 λίτρα/στρ.) έτσι ώστε η τελική δόση να µην ξεπερνάει τα 50 κ.εκ. 
σκευάσµατος στο στρέµµα.  
Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει υπέρβαση του Μέγιστου Επιτρεπόµενου Ορίου Υπολειµµάτων.  
** ∆εν επιτρέπεται η συγκοµιδή αµπελόφυλλων στα οποία έχει γίνει χρήση µε το φ.π. 
*** Η εφαρµογή του προϊόντος στον αραβόσιτο οδηγεί στη µείωση των επίπεδων των µυκοτοξινών, ως 
αποτέλεσµα επιτυχούς αντιµετώπισης των εντόµων Ostrinia spp. Και Sesamia spp  
Το εγκεκριµένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GAP) παρουσιάζεται στο Παράρτηµα ΙΙ της 
παρούσας 
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6 Ειδικές συνθήκες 

γεωργικές, φυτοϋγείας ή 
περιβαντολλογικές υπό τις 
οποίες το σκεύασµα 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
ή να αποκλειστεί 

∆ιαχείριση ανθεκτικότητας 
1. Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών, φυσικών και βιολογικών µεθόδων ώστε 
να περιορίζεται ο πληθυσµός των εντόµων και να µειώνεται ο αριθµός των 
εφαρµογών στις απολύτως απαραίτητες για αποτελεσµατικό έλεγχο. 
2. Εφαρµογές µόνο όταν είναι απαραίτητο µε βάση τα πιθανά υφιστάµενα 
όρια οικονοµικής ζηµιάς. 
3. Το σκεύασµα θα πρέπει να εφαρµόζεται τις προτεινόµενες δόσεις και µε 
τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και οµοιόµορφη κάλυψη τις φυλλικής 
επιφάνειας µε το ψεκαστικό υγρό. 
4. Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρµογές του προϊόντος. Το σκεύασµα 
να εφαρµόζεται σε εναλλαγή µε εντοµοκτόνα από άλλη οµάδα µε 
διαφορετικό τρόπο δράσης. 
5. Να διενεργείται συστηµατικός έλεγχος των πληθυσµών των εχθρών- 
στόχων µε τη γρήγορη µέθοδο τις αντικειµενοφόρου πλάκας, ειδικό σύστηµα 
µικροδοκιµής, έτσι ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόµενη ανάπτυξη 
ανθεκτικότητας. 
6. Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις µειωµένης αποτελεσµατικότητας, οι 
εφαρµογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται µε σκευάσµατα 
διαφορετικής οµάδας  

 

 
7 Χρονικό διάστηµα ασφαλείας 

µεταξύ εφαρµογής και:  
 

 
 - σποράς ή φύτευσης της προσ- 

τατευόµενης καλλιέργειας 
-- 

   
 - σποράς ή φύτευσης των 

καλλιεργειών που ακολουθούν 
-- 

   
 - της πρόσβασης του ανθρώπου 

ή των ζώων στην καλλιέργεια 
στην οποία έχει εφαρµοστεί το 
σκεύασµα 

-- 

 
8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, 

ευαισθησίας ποικιλιών και 
κάθε άλλης παρενέργειας στα 
φυτά ή τα προϊόντα τους 

∆εν είναι φυτοτοξικό τις συνιστώµενες καλλιέργειες, δόσεις και για τις 
ελληνικές εδαφοκλιµατικές συνθήκες.   

 
9 Εικονογράµµατα 

κινδύνου  
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

    
 GHS02    GHS05     GHS07     GHS08    GHS09 

 
10 ∆ηλώσεις 

επικινδυνότητας 
H226: Υγρό και ατµοί εύφλεκτα.  
H304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις 
αναπνευστικές οδούς. 
H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη. 
H336: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. 
H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις. 

 
11 ∆ηλώσεις 

προφύλαξης 
P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωµένο. Μακριά από παιδιά.  
P210: Μακριά από θερµότητα/σπινθήρες/γυµνές φλόγες/θερµές επιφάνειες. – Μην 
καπνίζετε.  
P261: Aποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώµατα.  
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν.  
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύµατα/ µέσα ατοµικής 
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προστασίας για τα µάτια / πρόσωπο.  
SP1: Μη ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης µε το σκεύασµα ή τη συσκευασία του.  
Μετά την εφαρµογή οι µέλισσες πρέπει να παραµένουν στις κυψέλες τους για µια 
ηµέρα εξασφαλίζοντας τροφή και νερό εντός της κυψέλης ή να αποµακρυνθούν οι 
κυψέλες. 
Spe3: Για να προστατέψετε τις υδρόβιους οργανισµούς να αφήσετε µιαν αψέκαστη 
ζώνη προστασίας 30 µέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για τις δενδρώδεις 
καλλιέργειες και την ελιά, 20 µέτρων για την καλλιέργεια του αµπελιού και 10 
µέτρων για τα λαχανικά και τις λοιπές καλλιέργειες. 
Spe3: Για να προστατέψετε µη στοχευόµενα αρθρόποδα να αφήσετε µια αψέκαστη 
ζώνη προστασίας 5 µέτρων από µη γεωργική γη. 
Spe8: Επικίνδυνο 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 ζιζανίων. Αποµακρύνετε ή/και 
καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιµοποιείτε το προϊόν 
κατά την περίοδο που οι µέλισσες συλλέγουν. 
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.   

 
12 Πρώτες 

βοήθειες – 
Αντίδοτο 

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συµβουλή, να έχετε µαζί σας τον περιέκτη του 
προϊόντος ή την ετικέτα.  
P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό 
αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.  
P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε 
προσεκτικά µε νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, 
εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.  
P310: Καλέστε αµέσως το ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. 
P301+P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αµέσως το ΚΕΝΤΡΟ 
∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. 
P331: ΜΗΝ προκαλέσετε εµετό. 
P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ∆ΕΡΜΑ (ή µε τα µαλλιά): 
Αφαιρέστε αµέσως όλα τα µολυσµένα ενδύµατα. Ξεπλύνετε το δέρµα µε νερό/στο 
ντους. 
Αντίδοτο: ∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συµπτωµατική θεραπεία.  
Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων:(210) 7793777. 

 

 
13 Προστασία των καταναλωτών  
13.1 Τελευταία επέµβαση 

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

Φυτικά προϊόντα Ηµέρες 

 

 Εσπεριδοειδή 30  
 Μηλοειδή 7  
 Πυρηνόκαρπα 7  
 Αµπέλι  7  
 Φράουλα 3  
 Ελιά  7  
 Kρεµµύδι 7  
 Τοµάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά 3  
 Αγγούρι 3  
 Λάχανο 7  
 Μαρούλι 3  
 Σπανάκι, Σέλινο, Ρόκα 3  
 Όσπρια  (Φασόλι, Κουκιά) 7  
 Μπιζέλι 7  
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 Αγκινάρα – Σπαράγγι – Μανιτάρια – Καρότο  3  
 Πράσο 7  
 Πατάτα  7  
 Σιτάρι, Κριθάρι, Αραβόσιτος 30  
 Ελαιοκράµβη, Βαµβάκι, Σακχαρότευτλα 30  
 Σόγια 14  
 Μηδική 15  
 Καπνός 7  

 
14 Συνθήκες αποθήκευσης, 

χρονική σταθερότητα 
του σκευάσµατος. 

∆ιατηρείστε το στην αρχική , απαραβίαστη συσκευασία του, σε µέρος 
ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόµενο, σε θερµοκρασίες κάτω των 40oC. Σε 
αυτές τις συνθήκες παραµένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την 
αναγραφόµενη ηµεροµηνία Παρασκευή του 

 

15  Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης: 
Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά µπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγµή εάν οι όροι για την 
απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά 
στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή. 

16 Κατάλογος προστατευοµένων µελετών 
 Στο Παράρτηµα ΙΙΙ της παρούσας καταγράφονται οι µελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα 

απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι µελέτες αυτές, πλην των εµπιστευτικών, 
παραµένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφεροµένων. 

B. Γενικές υποχρεώσεις 
1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωµένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή να ενηµερώσει την ΣΕΑ 

για οποιεσδήποτε δυσµενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση 
τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη µιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκηµα 
και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση. 

2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενηµερωµένους τους φακέλους του 
σκευάσµατος που τηρούνται στην ΣΕΑ µε βάση τα νεότερα επιστηµονικά δεδοµένα για οποιαδήποτε 
µελλοντική επανεξέταση. 

3. Η ετικέτα του σκευάσµατος θα είναι σύµφωνη µε τον Κανονισµό 547/2011 και την παρούσα 
απόφαση. 

4. Η διαφήµιση του σκευάσµατος επιτρέπεται µόνο εφ’ όσον είναι σύµφωνη µε τους όρους της 
έγκρισης του σκευάσµατος και την ισχύουσα νοµοθεσία. 

5. Για κάθε εγκεκριµένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν µε την 
συγκεκριµένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά. 

6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει  να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που 
εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η 
παρούσα απόφαση και να προσκοµίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.  

7. Η ενδιαφερόµενη εταιρεία έχει δικαίωµα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ηµερών από την 
ανάρτηση αυτής στην ∆ΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

 
     Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ 

∆/ΝΣΗΣ 
     ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 
   

  
  
  

     Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
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