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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          Αθήνα,        25/ 04 /2019 
ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ          Αριθ. πρωτ:  1760/29242 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ   

 

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς:        CBC (Europe) Srl.  
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 – ΚΑΛΛΙΘΕΑ    
TELEFAX: 210 92 12 090 Δια:       ‘Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ 

Ε.Ε.’ - Agribiz 
Πληροφορίες: Π. Θεοδωρής   
Τηλέφωνο: 210 928 7225    
e-mail: ptheodoris@minagric.gr     
     
ΘΕΜΑ:  «Τροποποίηση οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος (φερομόνη) ISONET LR, ΑΑΔΑ 9081, ως προς το σημείο 5» 

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 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, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Την αξιολόγηση του Μπενακείου φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου από Απρίλιο 2019 
(αρ. πρωτ. ΕΜΠ437/18.04.2019) 

4. Την αριθ. 619/46787/08-03-2019 (Β΄ 988/22-03-2019) κοινή Απόφαση του Υπουργού 
κ. Στ. Αραχωβίτη, του Υφυπουργού κ. Β. Κόκκαλη και της Υφυπουργού κ. Ολ. 
Τελιγιορίδου με θέμα “Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή 
Υπουργού», «με εντολή Υφυπουργού» ή «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού»,  

5. και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, 
Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων”.  

6. Τη με αριθ. πρωτ 1760/29242/ 13.02.2019 αίτηση της ‘Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και 
ΣΙΑ Ε.Ε.’. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Α Τροποποιούμε την οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος (φερομόνη) ISONET LR, ΑΑΔΑ 9081, ως προς το σημείο 5 ‘Φάσμα 

Δράσης’ σύμφωνα με τα παρακάτω.  

 
5 Φάσμα δράσης  

Πεδίο 

Εφαρμογής 

Στόχος Σκεύασμα/ 

100 λίτρα 

ψεκ. 

υγρού 

Ψεκ. 

Υγρό 

λίτρα/ 

στρέμμα 

Σκεύασμα 

(Διαχυτήρες) 

/ 

στρέμμα 

Τρόπος και 

χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών 

ανά 

καλλιερ/κή 

περίοδο 

Μηλοειδή  

-Μηλιά  

MABSD  

-Αχλαδιά  

PYUCO  

-Κυδωνιά  

CYDOB  

-Μουσμουλιά  

MSPGE 

-Αχλαδόμηλα 

PYUPC 

 

Πυρηνόκαρπα  

-Ροδακινιά  

PRNPS  

-Νεκταρινιά  

PRNPN  

-Βερικοκιά  

PRNAR  

-Δαμασκηνιά  

PRNDO  

-Κερασιά  

PRNAV  

-Βυσσινιά  

PRNCE 

 

Φυλλοδέτες 

(Adoxophyes 

orana –

CAPURE) 

--- --- 20 - 30  

Διαχυτήρες  

Τοποθετείστε 

τους 

διαχυτήρες 

πριν την 

έναρξη της 

πτήσης των 

πρώτων 

ακμαίων 

1 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Τοποθετείστε τους διαχυτήρες πριν την έναρξη της πτήσης των πρώτων ακμαίων. Για τον 

καθορισμό του χρόνου εφαρμογής, χρησιμοποιείστε παγίδες παρακολούθησης και 

συμβουλευτείτε τις γεωργικές προειδοποιήσεις 

2. Στην περίμετρο του αγροτεμαχίου πρέπει να γίνεται συμπληρωματική ανάρτηση 

διαχυτήρων και επίσης, όπου είναι δυνατόν, να επεκτείνεται η ανάρτηση πέρα από το 

αγροτεμάχιο. 

3. Τοποθετήστε στο αγροτεμάχιο φερομονικές παγίδες παρακολούθησης και ελέγχετε κάθε 

εβδομάδα τις συλλήψεις. Ελέγχετε επίσης τους βλαστούς και τα καρπίδια (200 βλαστούς/ 

καρπίδια) κάθε 2 εβδομάδες. 

4. Η διάρκεια προστασίας είναι τουλάχιστον 150 ημέρες, αλλά μπορεί να μειωθεί όταν 

επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες και δυνατός αέρας 

5. Μία εφαρμογή αρκεί για να καλύψει όλη την καλλιεργητική περίοδο, ανεξάρτητα από τις 

μετεωρολογικές συνθήκες 
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B Για τα αποθέματα  με ετικέτα σύμφωνα με την υπ’ αρ. 10725/103879/05.12.2017 

Απόφασή μας, ισχύουν τα παρακάτω:  

1. Η τιμολόγηση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα 

καταστήματα εμπορίας, επιτρέπεται έως τις 25/10/2019.  

2. Η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα εμπορίας προς τους 

χρήστες, αλλά και η ηλεκτρονική καταγραφή και συνταγογράφηση των υπάρχοντων 

αποθεμάτων, μπορούν να είναι σύμφωνες με τα αναφερόμενα στην παρούσα και 

επιτρέπεται έως τις 25/09/2020. 

3. Η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες επιτρέπεται 

έως τις 25/10/2020. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες μετά από 

αυτή την ημερομηνία, θα πρέπει να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για 

επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού. 

 

 

Γ Κατά τα λοιπά ισχύει η ΥΑ με αρ. πρωτ. 10725/103879/05.12.2017 
 

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 

 
Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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