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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,    22 – 05 - 2014 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Αριθ. πρωτ: 5528/56305 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ    
 

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς:  Syngenta Hellas AEBE 

Ταχ.  Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ   Λεωφόρος Ανθούσας 

TELEFAX: 210 92 12 090   15349-Ανθούσα Αττικής 

Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος    

Τηλέφωνο: 210 928 7211    

e-mail: syg046@minagric.gr     
 

 

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 1973 έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(εντομοκτόνο) INSEGAR 25 WG (δραστική ουσία: fenoxycarb), ως προς τα 

εικονογράμματα κινδύνου (πρώην σημάνσεις), τις δηλώσεις κινδύνου (πρώην φράσεις 

κινδύνου), τις δηλώσεις προφύλαξης (πρώην φράσεις προφύλαξης) και το φάσμα δράσης 

(διεύρυνση σε χρήση ήσσονος σημασίας) »  

 
AΠΟΦΑΣΗ  

Ο  

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
 

      Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.09) 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 51 και 80 αυτού. 

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

και συναφείς διατάξεις. 

3. Τον Κανονισμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16-12-08 “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”, καθώς και τη με αριθ. 7923/87577/12.7.13 εγκύκλιο της Δ/νσης Προστασίας Φυτ. 

Παραγωγής. 

4. Τη με αριθ. 10088/115732/26.9.13 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 2587/Β΄/14.10.13) με θέμα τη “διαδικασία 

καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην 

αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας ” και ειδικότερα το άρθρο 9 παρ. 2 αυτής. 

5. Τις με αριθ. 114713/17.1.08 και 6431/66636/11.6.12 Αποφάσεις μας, με τις οποίες χορηγήθηκε 

διεύρυνση στη ‘μικρής σημασίας’ καλλιέργεια της δαμασκηνιάς για το φυτοπροστατευτικό προϊόν 

(εντομοκτόνο) INSEGAR 25 WG, για χρήση από τα μέλη της Ο.Π. ΖΕΥΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ ΑΕ και ΑΦΟΙ 

Δ. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΟΕ. 

6. Τη με αριθ. 462/106101/3.9.13 (ΦΕΚ 2240/B΄/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. Το σχετικό Εισηγητικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.  

8. Τις με αριθμό πρωτοκόλλου 3879/40624/27.3.14 και 5528/56305/30.4.14 σχετικές αιτήσεις της 

ενδιαφερόμενης εταιρείας.  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
 

 Τροποποιούμε την με αριθ. 1973 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) INSEGAR 25 

WG (δραστική ουσία: fenoxycarb), που χορηγήθηκε με την αριθ. 95843/11.3.03 Απόφασή μας, 

τροποποιήθηκε με τη με αριθ. 4188/46010/12.4.13 Απόφασή μας και διευρύνθηκε στη ‘μικρής σημασίας’ 

καλλιέργεια της δαμασκηνιάς με τις με αριθ. 114713/17.1.08 και 6431/66636/11.6.12 Αποφάσεις μας, ως 

προς τα εικονογράμματα κινδύνου (πρώην σημάνσεις), τις δηλώσεις κινδύνου (πρώην φράσεις κινδύνου), τις 

δηλώσεις προφύλαξης (πρώην φράσεις προφύλαξης) και το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε χρήση ήσσονος 

σημασίας). Συγκεκριμένα:   
 

Α) Τα σημεία 9, 10 και 11 και της με αριθ. 4188/46010/12.4.13 Απόφασής μας, διαμορφώνονται ως εξής:    
 

9. ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
 

 

GHS09 

                            ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΛΕΞΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ 

 

10. ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗ-

ΤΑΣ 

H410  

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

EUH 401  
Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 

ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

 

11. ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 

P102 Μακριά από παιδιά. 

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

P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.  

P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. 

SP1 Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. 

 

Παρατήρηση: Η ανωτέρω ταξινόμηση και επισήμανση που είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα 

από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, θα είναι υποχρεωτική από την 1ην Ιουνίου 2015. Μέχρι 

τότε, το προϊόν δύναται να κυκλοφορεί με τη σήμανση που ορίζεται με τη με αριθ. 

4188/46010/12.4.13 Απόφασή μας. 
 

 

Β) Μετά το τέλος της παραγράφου 5 της με αριθ. 4188/46010/12.4.13 Απόφασής μας, προστίθεται η 

ακόλουθη υποπαράγραφος 5β:   
 

5β: Χρήση ήσσονος σημασίας: 
 

Πεδίο Εφαρμογής Στόχος 

Δόσεις 
Τρόπος και χρόνος εφαρμογής/ 

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά 

καλλιεργητική περίοδο  

γραμ.. σκ. 

/100 λίτ. 

ψεκ. υγρό 

Όγκος ψεκ. 

υγρού (λίτρα 

/στρ.) 

γραμ. 

σκευάσμ.

/στρ. 

ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ Καρπόκαψα 

δαμασκηνιάς  

(Cydia 

funebrana) 

 

30 

 

150 

 

45 Πριν την ωοτοκία ή το αργότερο με 

την έναρξη αυτής. 

Να διενεργείται μία εφαρμογή ανά 

γενεά και μέχρι 2 εφαρμογές ανά 

καλλιεργητική περίοδο. 

Για την καλύτερη διαχείριση της 

ανθεκτικότητας, συνιστάται να γίνεται 

εναλλαγή με εντομοκτόνα που έχουν 

διαφορετικούς τρόπους δράσης. 

Συνιστάται η παρακολούθηση της 

πορείας του ενήλικου πληθυσμού και 

της εξέλιξης της ωοτοκίας 

(τοποθέτηση ενός ωού συνήθως κοντά 

στον ποδίσκο του καρπού). 
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Παρατηρήσεις:  
1. Υπεύθυνος σε σχέση με τις αποτυχίες όσον αφορά την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα 

του προϊόντος για τη χρήση ήσσονος σημασίας, είναι το πρόσωπο που χρησιμοποιεί το 

φυτοπροστατευτικό προϊόν. 

2. Τελευταία Ασφαλής Επέμβαση για τη χρήση ήσσονος σημασίας: 21 ημέρες. 

 

Γ) Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 4188/46010/12.4.13 Απόφασή μας. 

 

 

 

 

 
                    Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

                                    α/α 

 

 

 
                        Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 

 


