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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   31-7-2015 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αριθ. ̟ρωτ: 5434/64430 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

  

 
Ταχ . ∆/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: COMPO GmbH & Co. KG.,  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 ΑΘΗΝΑ   D-48157 Münster, Γερµανία  
Πληροφορίες: Νίκος Πα̟ανικολάου   (δια της Ε. Λεφάκη, Σωκράτους 12, 
Τηλέφωνο: 210 928 7230   176 71 ΚΑΛΛΙΘΕΑ) 
e-mail: npapanikolaou@minagric.gr   e-mail: lefakief@otenet.gr 

 
ΘΕΜΑ: 

 
 

«Τρο̟ο̟οίηση της µε αριθ. 14396 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του 
φυτο̟ροστατευτικού ̟ροϊόντος (εντοµοκτόνο-ακαρεοκτόνο) FAZILO BIO 
SPRAY (pyrethrins, abamectin) ως ̟ρος  το εµ̟ορικό όνοµα, τον κάτοχο της 
άδειας και τον υ̟εύθυνο για την τελική διάθεση στην αγορά» 

 
AΠΟΦΑΣΗ 

Ο 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 
      Έχοντας υ̟όψη: 

1. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά µε τη διάθεση φυτο̟ροστατευτικών 
̟ροϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45  αυτού. 

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

3. Τη µε αριθ. Πρωτ. Υ103/02.03.2015 (ΦΕΚ 309/Β/02.03.2015) Α̟όφασης ανάθεσης 
αρµοδιοτήτων του Πρωθυ̟ουργού στον Ανα̟ληρωτή Υ̟ουργό κ. Ε. Α̟οστόλου. 

4. Τη µε αριθ. ̟ρωτ. 6252/78481/14-7-2015 (ΦΕΚ 1503/Β/17.07.2015) Α̟όφαση του 
Ανα̟ληρωτή Υ̟ουργού για «Μεταβίβαση του δικαιώµατος υ̟ογραφής "µε εντολή 
Ανα̟ληρωτή Υ̟ουργού" στον Aνα̟ληρωτή Γενικό Γραµµατέα, Γενικό Γραµµατέα 
Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταµένους Γενικής 
∆ιεύθυνσης, Προϊσταµένους ∆ιεύθυνσης, Προϊσταµένους Τµήµατος και Υ̟εύθυνους 
Γραφείου του ̟ρώην Υ̟ουργείου Αγροτικής Ανά̟τυξης και Τροφίµων». 

5. Τη  µε  αρ. 5434/64430/10-06-2015 αίτηση της ενδιαφερόµενης εταιρείας.  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

I. Τρο̟ο̟οιούµε τη µε αριθ. 14396 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του 
φυτο̟ροστατευτικού ̟ροϊόντος (εντοµοκτόνο-ακαρεοκτόνο) FAZILO BIO SPRAY 
(pyrethrins, abamectin)̟ου χορηγήθηκε µε την αριθ. ̟ρωτ. 5382/57817/17-05-2012 
Α̟όφαση του Υ̟ουργού Αγροτικής Ανά̟τυξης και Τροφίµων, ως ̟ρος  το εµ̟ορικό 
όνοµα, τον κάτοχο της άδειας και τον υ̟εύθυνο για την τελική διάθεση στην αγορά. 

 
 
Συγκεκριµένα τα σηµεία 1.2α, 1.4α, 1.4β, 4 και 8 διαµορφώνονται ως εξής: 
 
 

1.2 Φυτο̟ροστατευτικό ̟ροϊόν 

1.2.α Εµ̟ορικό όνοµα TRIATHLON BIO SPRAY1 

 

 
1.4 Πληροφορίες για το σκεύασµα 
  

α) Κάτοχος της άδειας: COMPO GmbH & Co. KG,  
Gildenstrasse 38,  
D-48157 Münster, Γερµανία  
Tel: + 49 251 3277-368 
Fax: +49 251 3277-1368 
E-mail: Eva.Wiglinghoff@compo.de 

 Υ̟εύθυνος ε̟ικοινωνίας: 
Ευτυχία E. Λεφάκη  
Σωκράτους 12 
176 71 Καλλιθέα 
Τηλ.: 210 93 41 976 
E-mail: lefakief@otenet.gr  

β) Υ̟εύθυνος για την τελική διάθεση 
στην αγορά  

ΟΦΛΙ∆ΗΣ &ΣΙΑ Ε.Π.Ε. 
Τζαβέλα 6, Κορδελιό 
56 334 Θεσσαλονίκη 
Τηλ.:2310 707 271 
Fax: 2310 763649 

E-mail: g.stergiou@oflidis.gr 

 

 

 

 

                                                 
1 αντικαθιστά το αρχικό όνομα ‘FAZILO BIO SPRAY’ 
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Κατηγορία και 
τρό̟ος δράσης: 

Το TRIATHLON BIO SPRAY (AL) είναι ένα ετοιµόχρηστο 
εντοµοκτόνο-ακαρεοκτόνο σκεύασµα, ε̟αφής και στοµάχου, σε 
µορφή υδατικού διαλύµατος. 

Οι ̟υρεθρίνες είναι µη διασυστηµατικά εντοµοκτόνα ε̟αφής και 
στοµάχου. Προκαλούν υ̟ερδιέγερση του νευρικού συστήµατος µε 
α̟οτέλεσµα την ̟αράλυση και τελικά το θάνατο του εντόµου. 

Η δραστική ουσία abamectin είναι εντοµοκτόνο-ακαρεοκτόνο 
ε̟αφής και στοµάχου η ο̟οία ε̟ίσης ̟ροκαλεί ̟αράλυση στα 
έντοµα ̟ου οδηγεί στο θάνατό τους. ∆ρα κατά των ακµαίων και 
των νυµφών. ∆εν έχει ωοκτόνο δράση. Έχει διελασµατική και  
̟εριορισµένη διασυστηµατική κίνηση. 
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Στοιχεία 
φυτοτοξικότητας, 
ευαισθησίας 
̟οικιλιών και κάθε 
άλλης ̟αρενέργειας 
στα φυτά ή τα 
̟ροϊόντα τους 

• Το TRIATHLON BIO SPRAY δεν είναι φυτοτοξικό για τα 
̟ερισσότερα είδη καλλω̟ιστικών φυτών, ιδιαίτερα όταν 
αυτά δεν βρίσκονται σε ανθοφορία, όταν εφαρµόζεται 
σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης. 

• Να µην εφαρµόζεται σε ανθισµένα φυτά εξάκουµ ή 
Περσικής βιολέτας (Exacum affine), Buzy Lizzy ή Έρωτα 
(Impantiens wallerana), ορχιδέας (Phalaenopsis spp.), 
µ̟ιγκόνιας (Begonia spp.), ̟ρίµουλας (Primula spp.) και 
Αφρικανικής βιολέτας (Saintpaulia spp.). 

• Γενικά να α̟οφεύγεται η α̟ευθείας εφαρµογή του 
σκευάσµατος σε ανοιχτά άνθη. 

• Για χρήση σε ανθισµένα φυτά εσωτερικού χώρου, σε 
ανθισµένα γεράνια, καθώς ε̟ίσης και σε Αλεξανδρινό 
(Euphorbia pulcherrima), κισσό (Hedera spp.), σεφλέρα 
(Schefflera spp.), σάλβια ή φωτιά (Salvia spp.) και φτέρη, 
συνιστάται να γίνεται δοκιµαστική εφαρµογή σε ένα φυτό 
̟ριν α̟ό την κανονική εφαρµογή. 

• Σε ̟ερίοδο υψηλών θερµοκρασιών το σκεύασµα συνιστάται 
να εφαρµόζεται το βράδυ ̟ρος α̟οφυγή φυτοτοξικότητας. 
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ΙΙ.  Κατά τα λοι̟ά ισχύει η µε αριθ. ̟ρωτ. 5382/57817/17-05-2012 Α̟όφαση Υ̟ουργού 
Αγροτικής Ανά̟τυξης και Τροφίµων, ό̟ως έχει τρο̟ο̟οιηθεί και ισχύει. 

 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α/α 
 
 
 
 

Ι. ΚΑΓΙΑΣ 

ΑΔΑ: 64Ρ2465ΦΘΗ-ΚΥΠ


		2015-09-23T13:25:39+0300
	Athens




