
 

 

 

  
 

                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31.10.2019  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 11157/266663 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ      

 
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: Sharda Cropchem España S.L., Ισπανία 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  (δια του υπεύθυνου επικοινωνίας 

Πληροφορίες: Κ. Μητσοπούλου   Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.  
Τηλέφωνο: 210 92 87 165   «AGRIBIZ» 

Ξενίας 1, 115 27, Αθήνα) 

e-mail: kmitsopoulou@minagric.gr email: a.toutoutzidakis@agribiz.com 

    
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 14710 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος (εντομοκτόνο) FASTHRIN 15 WG (α-cypermethrin 15% β/β) ως προς το φάσμα 
δράσης, το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του 
ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα, τις 
δηλώσεις προφύλαξης, την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην 
αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις και την κατάθεση συμπληρωματικών 
στοιχείων/μελετών» 

 
AΠΟΦΑΣΗ 

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
      Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 21
ης

 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 ειδικότερα 

τα άρθρα 45 και 40 αυτού. 

2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, 

ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τον Kανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής 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 στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η 

δραστική ουσία α-cypermethrin. 
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 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 ζωϊκής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου. 

5. Την αριθ. 2019-10-07 PO2 έγκριση κυκλοφορίας των αρμοδίων αρχών της Μάλτας για το 

φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) FASTHRIN 15 WG, καθώς και τη σχετική έκθεση 

αξιολόγησης, όπως αυτή αναρτήθηκε από τις αρχές της Μάλτας στον ιστότοπο CIRCABC. 

6. Την από υπ’ αριθ. πρωτ 11453/273585/29.10.2019 αξιολόγηση (Registration Report-Β9 National 

Addendum) της Ελλάδας ως Αρμόδιας Αρχής Αξιολόγησης. 

7. Τη με αριθ. 619/46787/8.3.19 (ΦΕΚ Β΄ 988/22-03-2019) κοινή Απόφαση του Υπουργού και των 

Υφυπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα “Μεταβίβαση του δικαιώματος 

υπογραφής “με εντολή Υπουργού”, “με εντολή Υφυπουργού” ή “με εντολή Υπουργού και 
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Υφυπουργού”, κατά περίπτωση, στους: Γεν. Γραμματέα, Γεν. Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και 

Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γεν. Δ/νσης, Προϊσταμένους Δ/νσης και 

Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων” (Β΄ 988), όπως 

διορθώθηκε με την αριθ. 6 αναφορά «ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» (Β’ 1241) και τροποποιήθηκε με 

την αριθ. 1679/153682/25-06-2019 (Β΄ 2701) ΚΥΑ. 

8. Τη με αριθμό πρωτ. 8249/200634/21.08.2019 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 

14710 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) FASTHRIN 15 

WG (α-cypermethrin 15% β/β). 

9. Τις με αριθ. πρωτ. 11157/266663/18.10.2019 και 11037/264847/17.10.2019, αίτηση της εταιρείας 

Sharda Cropchem España S.L., Ισπανίας, δια του υπεύθυνου επικοινωνίας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος 

και ΣΙΑ Ε.Ε. – «AGRIBIZ». 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Ι. Τροποποιούμε τη με αριθ. 14710 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος (εντομοκτόνο) FASTHRIN 15 WG (α-cypermethrin 15% β/β), που χορηγήθηκε με την 

αριθ. πρωτ. 8249/200634/21.08.2019 απόφασή μας, ως προς το φάσμα δράσης, το χρονικό 

διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην 

καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα, τις δηλώσεις προφύλαξης, την τελευταία 

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

χρήσεις και την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών. 

Συγκεκριμένα, τα σημεία 5, 7, 11, 13.2 και 17 διαμορφώνονται ως εξής: 

5 Φάσμα δράσης 

Δόσεις σκευάσματος 

Πεδίο Εφαρμογής Στόχος 
γραμ./ στρ. 

Όγκος ψεκ. 

Υγρού 

λίτρα/στρ. 

Τρόπος και 

χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος αριθμός 

εφαρμογών ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο 

Ελαιοκράμβη 

BRSNN 

Κολεόπτερα 

Meligethes aeneus – 

MELIAE, 

Psylliodes 

chrysocephala – 

PSYISP, 

Ceuthorhynchus sp. 

CEUTSP 

6,7 40 - 50 

Με την 

εμφάνιση της 

προσβολής 

μέχρι το 70% 

των λοβών να 

έχει φτάσει στο 

τελικό μέγεθος 

(έως BBCH 77) 

1 

Σιτάρι 

TRZSS 

Σίκαλη 

SECCE 

Αφίδες 

Sitobion avenae 

MACSAV 

6,7 40 - 50 

Με την 

εμφάνιση της 

προσβολής 

μέχρι την 

ωρίμανση 

(έως BBCH 83) 

1 

Μηλιά 
MABSD 
 
Αχλαδιά 
PYUCO 

Καρπόκαψα 
(Cydia pomonella) 

CARPPO 
10 80-200 

Ψεκασµός 
καλύψεως µε 
την εµφάνιση 

των 
προσβολών 

από την αρχή 
της άνθησης 

μέχρι καρπούς 
στο 60% του 

τελικού 
μέγεθος τους 

1 
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(BBCH 60-76) 

Αμπέλι 
VITVI 

Ευδεμίδα 
(Lobesia botrana) 

POLYBO 
 

Τζιτζικάκια 
(Empoasca viridula) 

EMPOFL 

10 80-100 

Ψεκασµοί 
καλύψεως µε 
την εµφάνιση 

των 
προσβολών 

από την αρχή 
της άνθησης 

μέχρι την 
ωρίμανση 

(BBCH 61-85) 

2/14 

Φασόλια 
PHSVX 
 
Μπιζέλια 
(Αρακάς) 
PIBSX 
 

Αφίδες 
Acyrthosiphon 

pisum- ACYRON 
 

Aphis fabae-APHIFA 

8 20-100 

Ψεκασµοί 
καλύψεως µε 
την εµφάνιση 

των 
προσβολών 

από την αρχή 
της βλάστησης 
μέχρι καρπούς 

στο 50% του 
τελικού 

μέγεθος τους 
(BBCH 19-75) 

2/14 

Πατάτα 
SOLTU 

Δορυφόρος 
(Leptinotarsa 

decemplineata) 

LPTNDE 

8 20-100 

Ψεκασµοί 
καλύψεως µε 
την εµφάνιση 

των 
προσβολών 

από την αρχή 
της βλάστησης 

μέχρι 
κόνδυλοι στο 

20% του 
τελικού τους 

μέγεθος 
(BBCH 11-42) 

2/14 

Παρατηρήσεις:  

• H εφαρμογή πρέπει να πραγματοποιείται χωρίς την παρουσία μελισσών (αργά το απόγευμα). 

• Δεν έχει ελεγχθεί η φυτοτοξικότητα του σκευάσματος στις εθνικές ποικιλίες αχλαδιάς Κρυστάλλι και 
Κοντούλα. 

 

7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας  

μεταξύ εφαρμογής και  

 - σποράς ή φύτευσης της 

προστατευόμενης καλλιέργειας: -- 

  

 - σποράς ή φύτευσης των 

καλλιεργειών που ακολουθούν: -- 

  

 

- της πρόσβασης του ανθρώπου 

ή των ζώων στην καλλιέργεια 

στην οποία έχει εφαρμοστεί το 

σκεύασμα: 

Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή, πριν στεγνώσει 

το τελείως το ψεκαστικό υγρό. 

Ειδικά για: 

• το αμπέλι 12 μέρες  
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11 Δηλώσεις 

προφύλαξης 

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.  

P260: Μην αναπνέετε σκόνη. 
P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά τον χειρισμό.  

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 

P271: Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.  

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα 

ατομικής προστασίας για μάτια/ πρόσωπο. 

 

«Κατά την ανάμιξη/ φόρτωση και την εφαρμογή φοράτε ολόσωμη φόρμα 

εργασίας και γάντια» 

«Σε περίπτωση επανεισόδου, μετά τον ψεκασμό, θα πρέπει να φοράτε 

μακρυμάνικο πουκάμισο, μακρύ παντελόνι και γάντια» 

 
P501: Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την εθνική 

νομοθεσία. 

 
SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην 

πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/ Να 

αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις 

λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους. 

 

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μία 

φυτική ζώνη ανάσχεσης από τα επιφανειακά ύδατα 10 μέτρων για την 

ελαιοκράμβη και 20 μέτρων για το σιτάρι και τη σίκαλη. 

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς στην πατάτα, στα 
φασόλια και στα μπιζέλια: 

• τηρείτε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων, με ταυτόχρονη χρήση 
ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 
50%. 

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς στη μηλιά και στην 
αχλαδιά:  

• να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 50 μέτρων εκ’ των 
οποίων τα 20 μέτρα να είναι φυτική ζώνη ανάσχεσης, με ταυτόχρονη 
χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους 
κατά 90%. 

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς στο αμπέλι (πρώιμη 
εφαρμογή):  

• να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 50 μέτρων εκ’ των 
οποίων τα 20 μέτρα να είναι φυτική ζώνη ανάσχεσης. 

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς στο αμπέλι (όψιμη 
εφαρμογή):  

• να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 50 μέτρων εκ’ των 
οποίων τα 20 μέτρα να είναι φυτική ζώνη ανάσχεσης, με ταυτόχρονη 
χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους 
κατά 50%. 

 
Spe3: Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους στην ελαιοκράμβη, στο 

σιτάρι και στη σίκαλη: 

• να αφήσετε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας από μη καλλιεργούμενη 

γη 5 μέτρων σε συνδυασμό με την χρήση ακροφύσιων μείωσης της 
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διασποράς κατά 75%. 

Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους στην πατάτα, στα φασόλια 
και στα μπιζέλια: 

• να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας από μη καλλιεργούμενη 
γη 5 μέτρων  
ή 

• χρησιμοποιείστε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού 
νέφους κατά 80%  

Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους στη μηλιά και στην αχλαδιά:  

• να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας από μη καλλιεργούμενη 
γη 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της 
διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 80%. 

Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους στο αμπέλι:  

• να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας από μη καλλιεργούμενη 
γη 10 μέτρων, με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της 
διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 60%.  

 
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. 

 

 

13.2 Τελευταία επέμβαση 

πριν τη συγκομιδή ή πριν 

τη διάθεση στην αγορά 

όταν πρόκειται για 

μετασυλλεκτικές χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 Ελαιοκράμβη  49 

 Σιτάρι, Σίκαλη 42 

 Μηλιά, Αχλαδιά 21 

 Αμπέλι 7 

 Φασόλια, Μπιζέλια 3 

 Πατάτα 21 

 

17  Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών 

 Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας 

απόφασης να προσκομίσει στη ΣΕΑ τις αιτούμενες μελέτες/συμπληρωματικά στοιχεία: 

• Δύο πειράματα φυτοτοξικότητας στις ποικιλίες αχλαδιών «Κοντούλα» ή 
«Κρυστάλλι». 

 
ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 8249/200634/21.08.2019 απόφασή μας.  

 
     Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 
 

 
                   Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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