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ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 14694 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) LEBRON 0,5 GR (δ.ο tefuthrin 0,5 % β/β), ως 
προς το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη 
συγκομιδή» 

 
 

AΠΟΦΑΣΗ  
Ο  

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 

      Έχοντας υπόψη: 
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 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 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, 
ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Την με αριθμό πρωτ 96/2617/07.01.2020 αξιολόγηση της Αρμόδιας Αρχής της Ισπανίας (VIGILEX, 
17502).  

4. Την με αριθ. 619/46787/8.3.19 (ΦΕΚ 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”, 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. 

5. Τις με αριθ. πρωτ 8331/202603/08.08.2019, 9245/225105/11.09.2019 και 12920/309539/29.11.2019 
αιτήσεις της εταιρείας ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

I. Τροποποιούμε τη με αριθ. 14694 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος (εντομοκτόνο) LEBRON 0,5 GR (δ.ο tefuthrin 0,5 % β/β), η οποία χορηγήθηκε την υπ. αριθ. 
πρωτ. 2839/53213/10.04.2019, ως προς το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις προφύλαξης και την 
τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή. 
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Τα σημεία 5, 11 και 13.1 διαμορφώνονται ως εξής: 

5  Φάσμα δράσης 

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος 
 

Τρόπος και 
χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 
αριθμός 
εφαρμογ
ών ανά 

καλλιεργη
τική 

περίοδο 

γρ/ 
στρέμμα 

 

Όγκος 
ψεκ. 

υγρού 
λίτρα / 
στρέμμ

α 

Ζαχαρότευτλα  

(BEAVA) 

Έντομα εδάφους: 
Σιδηροσκούληκα (Agriotes spp, AGRISP) 
Ατομάρια (Atomaria linearis, ATOMLI) 
Αλτης (Chaetocnema tibialis, CHAETI) 
Σύμφυλα (Scutigerella immaculate, 
SCUTIM) 
Τιπουλίδα (Tipula sp., TIPUSP) 
 

1200-
1500 

-- Κατά τη 
σπορά με 
εφαρμογή 
επί  των 
γραμμών και 
ενσωμάτωση 

1 

Καλαμπόκι 
(ZEAMX), 

 Γλυκό 
καλαμπόκι 
(ZEAMS), 

Σόργο (SORVU) 

Σιδηροσκούληκα (Agriotes spp, AGRISP) 
Αγροτίδα ή καραφατμέ  (Agrotis spp, 
AGROSP) 
Διαβρώτικa (Diabrotica sp., DIABSP) 
Υλέμυια  (Hylemya sp., HYLESP) 
Σύμφυλα (Scutigerella immaculate, 
SCUTIM) 
Τιπουλίδα (Tipula sp., TIPUSP) 

1200-
1500 

-- Κατά τη 
σπορά με 
εφαρμογή 
επί  των 
γραμμών και 
ενσωμάτωση 

1 

Ηλίανθος 
(HELAN),  

Σόγια (GLXMA) 

Σιδηροσκούληκα (Agriotes spp, AGRISP) 
Αγροτίδα ή καραφατμέ  (Agrotis spp, 
AGROSP) 
Υλέμυια  (Hylemya sp., HYLESP) 
Αλτης (Chaetocnema tibialis, CHAETI) 

1200-
1500 

-- Κατά τη 
σπορά με 
εφαρμογή 
επί  των 
γραμμών και 
ενσωμάτωση 

1 

Βαμβάκι 
(GOSSS) 

Σιδηροσκούληκα (Agriotes spp, AGRISP) 
Αγροτίδα ή καραφατμέ (Agrotis spp, 
AGROSP) 
Υλέμυια  (Hylemya sp., HYLESP) 
Αλτης (Chaetocnema tibialis, CHAETI) 

1000-
1500 

-- Κατά τη 
σπορά με 
εφαρμογή 
επί  των 
γραμμών και 
ενσωμάτωση 

1 

Λαχανικά (Υ): 

Τοµάτα, (LYPES) 

Μελιτζάνα, 

(SOLME), 

Πεπόνι 
(CUMME) 

Καρπούζι, 
(CITLA) 

Λάχανο (BRSOL) 

Κουνουπίδι 

(BRSOB), 

Σέλινο (APUGD), 

Μάραθος 

(FOEVU), 

Μαρούλι 

Σιδηροσκούληκα (Agriotes spp, AGRISP) 
Αγροτίδα ή καραφατμέ  (Agrotis spp, 
AGROSP) 
Υλέμυια  (Hylemya sp., HYLESP) 
Αλτης (Chaetocnema tibialis, CHAETI) 
Μηλολόνθη (Melolontha melolontha, 
MELOME) 
Τιπουλίδα (Tipula sp., TIPUSP) 
Σαρανταποδαρούσα (Blaniulus 
guttulatus, BLANGU) 
Καροτόμυγα (Chamaepsila rosae, PSILRO) 
Ceutorhynchus pleurostigma, CEUTPL 
 

1500-
2000 

-- Κατά τη 
σπορά ή 
φύτευση με 
εφαρμογή 
επί  των 
γραμμών και 
ενσωμάτωση 

1 
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(LACSA), 

Άλλα σαλατικά 

υπαίθρου: 

Λυκοτρίβολο 

(VLLLO), 

Σκαρόλες 
(πικρίδα) 

/ πλατύφυλλα 

αντίδια (CICEN), 

Γαιοκάρδαµο 

(BARVE), 

Κάρδαµο 
(LEPSA), 

Ρόκα (ERUVE), 

Κόκκινο Σινάπι 

(BRSJU), 

Νεαρά φύλλα 
και 

µίσχοι των 

καλλιεργειών 

(συµπεριλαµβαν
οµέ 

νης της 
κράµβης) 

που 
συγκοµίζονται 

µέχρι το στάδιο 
του 

8ου 
πραγµατικού 

φύλλου, 

Γογγύλι (BRSRR), 

Γουλί (BRSNA), 

Φασόλι µε λοβό 

(PHSVX) 

Μπιζέλι µε λοβό 

(PIBSX) 

Καπνός 

(NIOTA) 

Σιδηροσκούληκα (Agriotes spp, AGRISP) 
Αγροτίδα ή καραφατμέ  (Agrotis spp, 
AGROSP) 
Τιπουλίδα (Tipula sp., TIPUSP) 
 

1200-
1500 

-- Κατά τη 
σπορά ή 
φύτευση με 
εφαρμογή 
επί  των 
γραμμών και 
ενσωμάτωση 

1 

Παρατηρήσεις:  
 Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο του αναμενόμενου επιπέδου προσβολής και του ιστορικού της περιοχής. 
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11  Δηλώσεις 
προφύλαξης: 

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. 
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια και προστατευτικά ενδύματα. 
Φοράτε κατάλληλα γάντια και προστατευτική ενδυμασία κατά την 
ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή  
P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. 
 
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε εγκεκριμένους τόπους  
απομάκρυνσης χημικών αποβλήτων/συσκευασιών.  
 
SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην 
πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα 
Spe 3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια 
αψέκαστη ζώνη προστασίας με φυτική κάλυψη 10 μέτρων από τα 
επιφανειακά ύδατα για τις εξής καλλιέργειες: καπνός, σόγια, φυλλώδη και 
ριζωματώδη λαχανικά και 5 μέτρων για το βαμβάκι. 
EUH 401:  Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

 
 
13. Προστασία των καταναλωτών:  

13.1 Τελευταία επέμβαση πριν τη 
συγκομιδή:  

Καλλιέργεια Ημέρες 

Όλες οι καλλιέργειες του 
φάσματος δράσης  

Δεν ορίζεται λόγω του χρόνου 
εφαρμογής (βλ. παρ. 5) 

 
 

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. πρωτ. 2839/53213/10.04.2019 απόφασή μας. 
 
 

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

 
 

 
Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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