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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   26 - 3 - 2014 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ:   3034/34708 
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ    

 
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς:  ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ   Τ.Θ. 600 36, 15310-Αγ. Παρασκευή 
TELEFAX: 210 92 12 090    
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. 

1888/7-3-2001 οριστικής 
έγκρισης του 
φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος (εντομοκτόνο) 
DURSBAN 750 WG (δ.ο. 
chlorpyrifos 75%)  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 αριθ. 122986/30-5-2005 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με 
την οποία διευρύνθηκε το φάσμα δράσης του σκευάσματος DURSBAN 750 WG  

5. Την με αρ. πρωτ. 90467/7-3-2001 Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας με την οποία χορηγήθηκε 
η με αριθμό 1888   οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) DURSBAN 
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750 WG (δ.ο. chlorpyrifos 75%) όπως τροποποιήθηκε με την με αριθ. 124787/2-12-2008 
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

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. 3034/34708/13-3-2014/12-2-2014 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.  
8. Τη σχετική εισήγηση της υπηρεσίας 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Τροποποιούμε την με αριθ. 1888/7-3-2001 οριστική έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
(εντομοκτόνο) DURSBAN 750 WG (δ.ο. chlorpyrifos 75%), που χορηγήθηκε με την Υπ. Αριθ. 
90467/7-3-2001 Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας όπως τροποποιήθηκε με την με αριθ. 
124787/2-12-2008 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  
 
Συγκεκριμένα τα σημείο 5 και 13 διαμορφώνονται ως εξής: 
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Πεδίο Εφαρμογής Στόχος 

Δόσεις σκευάσματος 

Τρόπος & χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγιστος 
αριθμός 
εφαρμογ
ών ανά 

καλλιεργ
ητική 

περίοδο 

γραμμαρ. 
σκευάσμα

τος 
/στρέμμα 

(max) 

γραμ./ 
100 

λίτρα 
ψεκαστ 
υγρού 

Όγκος 
ψεκ. 

Υγρού: 
λίτρα / 

στρέμμα 

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: 
Γκρέιπ-φρουτ, 

Λεμονιά,  
Μανταρινιά, 
Πορτοκαλιά 

-Ψευδόκοκκος 
(Pseudococcus 
citri) 
-Κόκκινη ψώρα 
(Aonidiella 
aurantii) 
-Λεκάνιο 
(Saissetia oleae) 
-Ασπιδωτός 
(Aspidiotus nerii) 
-Ισέρυα (Icerya 
purchasi) 
-Μυτιλόμορφη 
ψώρα 
(Lepidosaphis 
beckii) 
-Λοιπές ψώρες 
-Θρίπες  
(Thrips spp.) 
-Αφίδες (Aphis 
spiraecola) 
-Ανθοτρήτης 
(Prays citri) 

320 64-80 200-400 Με την εμφάνιση 
των εντόμων και 
επανάληψη 
ψεκασμών ανά 15 
ημέρες. 
 
 
 
 
Για τα κοκκοειδή οι 
ψεκασμοί 
διενεργούνται από 
Ιούνιο-Σεπτέμβριο, 
πριν τα νέα άτομα 
εγκατασταθούν 
στον καρπό. 
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ΜΗΛΟΕΙΔΗ: 
Μηλιά,  

Αχλαδιά, 
Κυδωνιά 

-Καρπόκαψα 
(Cydia 
pomonella) 
-Ανθονόμος 
(Anthonomus 
pomorum, A. 
piri) 
-Υπονομευτής 
(Hyponomeuta 
malinellus, 
H. padellus) 
-Σαν Ζοζέ 
(Quadraspidiotus  
perniciosus) 
-Βαμβακάδα 
(Diaspis 
pentagona) 
-Ματόψειρα 
(Eriosoma 
lanigerum) 
-Φυλλορύκτες 
(Phyllonorycter  
blancardella,  
P. corylifoliella, 
Cemiostoma 
scitela, 
Lyonetia 
clerkella) 
-Ζεύζερα 
(Zeuzera pyrina) 
-Κόσσος 
(Cossus cossus) 
-Ξυλοφάγα 
έντομα 

160 64-80 100-200  
 
Με την εμφάνιση 
της προσβολής και 
επανάληψη ανά 15 
ημέρες. 
 
 
Για τις ψώρες 
ψεκάζουμε κατά  
το φούσκωμα των 
ματιών, στα μέσα 
Μαΐου και μετά 
από 10 ημέρες. 
 
 
Για την 
καρπόκαψα κάντε 
τα ραντίσματα που 
χρειάζονται με 
δόση  96 γρ./100 
λίτρα νερό. 
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ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: 

Ροδακινιά,  
Νεκταρινιά 

Δαμασκηνιά 

-Ανάρσια 
(Anarsia 
lineatella) 
-Βαμβακάδα 
(Diaspis 
pentagona) 
-Καρπόκαψα 
(Cydia molesta) 
-Φυλλοδέτες 
(Achips rosana,  
A. podanus, 
Adoxophyes 
orana) 
-Ζευζέρα 
(Zeuzera pyrina) 
-Κόσσος 
(Cossus cossus) 
-Ξυλοφάγα 
έντομα 

 

200 64-80 150-250 Με την εμφάνιση 
των εντόμων και 
επανάληψη ανά 15 
ημέρες. 
 
Για τις ψώρες 
ψεκάζουμε κατά  
το φούσκωμα των 
ματιών, στα μέσα 
Μαΐου και μετά 
από 10 ημέρες. 
 
Για καρπόκαψα και 
ανάρσια κάντε τα 
ραντίσματα που 
χρειάζονται με 
δόση  96 γρ./100 
λίτρα νερό. 
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ΛΑΧΑΝΙΚΑ: 
Καρότα, 
Ραπάνια,  

Κρεμμύδια,  
Τομάτες,  
Πιπεριές,  

Μελιτζάνες, 
Αγκινάρες 

-Αφίδες (Aphis 
spp. Myzus spp.) 
-Θρίπες  
(Thrips spp.) 
-Πράσινο 
σκουλήκι 
(Heliothis spp.) 
-Πιερίδα 
(Pieris brassicae) 

 

160 160 50-100 Με την εμφάνιση 
των πρώτων 
προσβολών και 
επανάληψη μετά 
από  15  ημέρες. 

2 

ΒΑΜΒΑΚΙ -Πράσινο 
σκουλήκι 
(Heliothis 
armigera) 
-Ρόδινο σκουλήκι 
(Pectinophora 
gossypiella) 
-Σποντόπτερα 
(Spodoptera 
exigua) 
-Αφίδες 
(Aphis gossypii) 
-Θρίπες 
(Thrips tabaci) 

 

128 - 50-80 Ψεκασμός με την 
εμφάνιση των 
αυγών ή των 
πρώτων εντόμων. 
 
Επόμενος 
ψεκασμός με την 
επανεμφάνιση των 
εντόμων ή μετά 
από  15  ημέρες. 

2 

ΠΑΤΑΤΑ -Δορυφόρος 
(Leptinotarsa 
decemlineata) 
-Φθοριμαία 
(Phthorimeae 
operculella) 
-Αφίδες 
(Aphis spp.) 

160 - 50-100 Ψεκασμός με την 
εμφάνιση των 
αυγών ή των 
πρώτων εντόμων. 
Επόμενος 
ψεκασμός με την 
επανεμφάνιση των 
εντόμων ή μετά 
από 15 ημέρες. 

 

2 

Σπαράγγι 
(καλλιέργεια 

ήσσονος 
σημασίας)2 

Αφίδα 
σπαραγγιού 
(Brachycorynell
a asparagi) 
 
Θρίπες 
(Thrips tabaci) 

128-160 128-
160 

100 Ψεκασμός 
καλύψεως με την 
εμφάνιση των 
πρώτων 
προσβολών και 
επανάληψη 
εφόσον χρειαστεί 
μετά από 15 μέρες  

2 

 
Παρατηρήσεις: 1. Για τις καλλιέργειες Αγκινάρα, Εσπεριδοειδή, Μηλοειδή, Τομάτες, Μελιτζάνες, 
Πιπεριές, Πυρηνόκαρπα οι προτεινόμενες εφαρμογές, να μη γίνονται κατά τη διάρκεια της άνθησης. 

2.  Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές 

επιπτώσεις στην καλλιέργεια του σπαραγγιού από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του 

σκευάσματος στην καλλιέργεια του σπαραγγιού 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 
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13.2 Τελευταία επέμβαση 
πριν τη συγκομιδή ή πριν τη 
διάθεση στην αγορά όταν 
πρόκειται για 
μετασυλλεκτικές χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 Εσπεριδοειδή 30 

 Μηλοειδή 30 

 Λοιπές καλλιέργειες 20 

 Σπαράγγι 20 

 
Κατά τα λοιπά ισχύει η με  αριθ. 90467/7-3-2001 Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας όπως 
τροποποιήθηκε με την με αριθ. 124787/2-12-2008 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων με την οποία χορηγήθηκε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά στο 
φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) DURSBAN 750 WG (δ.ο. chlorpyrifos 75%). 
 

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

 
 
 


