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ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αριθ. 60.697 οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) LUNA SENSATION SC 
(fluopyram+trifloxystrobin) ως προς το φάσμα δράσης, τα εργοστάσια παρασκευής 
της δ.ο. fluopyram, τις πληροφορίες για το σκεύασμα, το φάσμα δράσης, τις 
δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή. 
  

AΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 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 τα άρθρα 37.4 και 33 αυτού.  

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 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 ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 

91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.  

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

αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 802/2013, της Επιτροπής της 22ας Αυγούστου 2013 για 

την έγκριση της δραστικής ουσίας fluopyram, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 

1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του 

εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) με αριθμό 540/2011 της Επιτροπής. 
5. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 2017/841, της Επιτροπής της 17ης Μαΐου 2017 για την 

τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των 

περιόδων έγκρισης ορισμένων δραστικών ουσιών μεταξύ των οποίων και η δ.ο. trifloxystrobin. 
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 547/2011 της επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή 

του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 

7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

16ης Δεκεμβρίου 2008 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. 
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8. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β’/1-03-2017) Απόφαση με θέμα 

"Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό 

Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, 

Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και 

Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ". 
9. Τις με αριθμό πρωτοκόλλου 10954/106136/10-10-2017 και 5828/78831/05-06-2018 αιτήσεις της 

ενδιαφερόμενης εταιρείας. 
10. Την σχετική Έκθεση Αξιολόγησης της Αγγλίας (Interzonal RMS - Οκτώβριος 2018). 
11. Την υπ’ αρ. ΕΜΠ 1915/24-10-2018 εισήγηση του Μ.Φ.Ι. όσον αφορά στον οικοτοξικολογικό έλεγχο 

και στον έλεγχο της τύχης και συμπεριφοράς στο περιβάλλον. 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 

Α Τροποποιούμε την με αριθ. 60.697 οριστική έγκριση διάθεσης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(μυκητοκτόνο) LUNA SENSATION SC (δραστικές ουσίες fluopyram + trifloxystrobin) που 

χορηγήθηκε με την με αριθ. 6697/90917/31-07-2018 απόφαση μας ως προς τα εργοστάσια 

παρασκευής της δ.ο. fluopyram, τις πληροφορίες για το σκεύασμα, το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις 

προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή. 

 

Συγκεκριμένα τα σημεία 1.3.1,  1.4στ,  5,  11 και  13 διαμορφώνονται ως εξής:  
 

1.3 Δραστικές ουσίες 

Δραστική ουσία 1 (fluopyram) 

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των 

επιχειρήσεων: 

1. Bayer AG 

Alte Heerstrasse 

D-41538 Dormagen, Γερμανία 

2. Bayer CropScience LP 

8400 Hawthorn Rd, 

Kansas City, MO 64120, ΗΠΑ 

3. Allessa GmbH, 

Alt-Fechenheim 

34, 60386 Frankfurt, Γερμανία 

4. Fine Organics Ltd., 

Seal Sands, Middlesborough  

TS2 1 UB, Ηνωμένο Βασίλειο 

 

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα 

στ) Εγγυημένη σύνθεση του 

σκευάσματος: 

Δραστικές ουσίες:  fluopyram 25% β/o, 

 trifloxystrobin 25% β/o  

Βοηθητικές ουσίες: 55,48% β/β 

 

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος 

παρουσιάζεται στο Part  C της σχετικής Έκθεσης 

Αξιολόγησης του UK του Οκτώβρη 2018. Είναι 

εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα 

αρχεία της ΣΕΑ  
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5 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 

Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος Τρόπος και 

χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών 

/ καλ/κη 

περίοδο/ 

Μεσοδιάστη

μα 

επεμβάσεων 

σε ημέρες 

κ.εκ./ 

100 

λίτρα 

ψεκ. 

υγρού 

κ.εκ. / 

στρ. 

(max) 

Όγκος 

ψεκ. 

Υγρού 

λίτρα / 

στρ. 

Μαρούλι (Θ)  

(LACSA) 

 

Βοτρύτης  
Botrytis cinerea 

(BOTRCI) 

Σκληρωτινίαση 

Sclerotinia 

sclerotiorum 

(SCLESC)  

S. minor 

(SCLEMI) 

Ριζοκτόνια 

(Rhizoctonia solani) 

(RHIZSO) 

Κερκοσπορίωση 

(Cercospora beticola) 

(CERCBE) 

--- 80 30-80 Εφαρμογή 

από την 

εμφάνιση του 

3ου φύλλου 

μέχρι το 

μαρούλι να 

φτάσει το 50% 

του τυπικού 

μεγέθους του  

(BBCH 13-45).  

1 

Καπνός  

(NIOTA) 

 

Βοτρύτης  
Botrytis cinerea 

(BOTRCI) 

Σκληρωτινίαση 

Sclerotinia 

sclerotiorum 

(SCLESC)  

S. minor 

(SCLEMI) 

--- 80 50-100 Εφαρμογές 

από το στάδιο 

που το φυτό 

έχει φτάσει το 

50% του 

τελικού ύψους 

του μέχρι το 

20% της 

άνθησης  

(BBCH 35-62).  

1 

Φράουλα (Θ + 

Υ)  

(FRAAN) 

 

Ωΐδιο 

Sphaerotheca 

macularis / 

Podosphaera 

macularis 

(SPHRMA) 

Ανθράκωση 

Colletotrichum 

fragariae 

(COLLFR) 

Βοτρύτης  

--- 80 30-80 Εφαρμογή 

από την 

έναρξη 

ανάπτυξης 

των νεαρών 

φυτών 

(σχηματισμός 

των 

στολώνων) 

μέχρι την 

πλήρη 

ωρίμανση  

(Θ): 2 / 7 

 

(Υ): 1 
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Botrytis cinerea 

(BOTRCI) 

Σεπτορίωση 

Mycosphaerella 

fragariae 

(MYCOFR) 

(BBCH 40-89).  

Αμπέλι 

(Οινοποιήσιμες 

και 

Επιτραπέζιες 

ποικιλίες) 

(VITVI) 

 

Ωϊδιο 

Uncinula necator / 

Erysiphe necator 

(UNCINE) 

(10-

67) 

20 50-150 Εφαρμογές 

από την 

εμφάνιση του 

5ου φύλλου 

έως το 

μέγεθος 

σκαγιού  

(BBCH 15-73).  

2 / 21 

Μαύρη σήψη 

Guignardia bidwellii 

(GUIGBI) 

(13-

67) 

20 2 / 14 

Φασόλια με 

λοβό (Υ) 

(PHSVX) 

Βοτρύτης  
Botrytis cinerea 

(BOTRCI) 

Σκληρωτινίαση 

Sclerotinia 

sclerotiorum (SCLESC) 

--- 80 30-80 Εφαρμογές 

από την πλήρη 

ανάπτυξη/  

εμφάνιση της 

πρώτης 

ταξιανθίας 

μέχρι οι λοβοί 

να 

αποκτήσουν 

το 50% του 

τελικού 

μεγέθους τους 

(BBCH 61-75).  

1 

Τομάτα (Θ)  

(LYPES) 

Πιπεριά (Θ)  

(CPSAN) 

Μελιτζάνα (Θ) 

(SOLME) 

Βοτρύτης 
Botrytis cinerea 

(BOTRCI) 

40 30 75 Εφαρμογές 

από την 

εμφάνιση της 

πρώτης 

ταξιανθίας 

μέχρι την 

πλήρη 

ωρίμανση 

(BBCH 51-89). 

Μέγιστο ύψος 

καλλιέργειας 

100 εκ. 

2/10-14 
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6  Ειδικές συνθήκες 

γεωργικές, 

φυτοϋγείας ή 

περιβαντολλογικές 

υπό τις οποίες το 

σκεύασμα μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί 

ή να αποκλειστεί 

Διαχείριση Ανθεκτικότητας:  
Για την αποφυγή δημιουργίας ανθεκτικότητας, να χρησιμοποιούνται 

μυκητοκτόνα διαφορετικών χημικών ομάδων, με διαφορετικούς 

τρόπους δράσης στα ίδια χωράφια, στα πλαίσια αμειψισποράς.  

Αποφύγετε την εφαρμογή κατά τις θερμές ώρες της ημέρας.  

Στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες τομάτας, πιπεριάς και μελιτζάνας 

επιτρέπεται η χρήση του Luna Sensation μόνο μέχρι το ύψος φυτών 1 

μέτρου. 

 

 

11  ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 

P102: Μακριά από παιδιά.  

Ρ405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.  

P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.  

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

προϊόν.  

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/ 

μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.  

 

Φοράτε ολόσωμη φόρμα και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και 

κατά την εφαρμογή.  

Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια φοράτε ολόσωμη 

φόρμα και γάντια.  

 
Ρ501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική 

νομοθεσία.  

SP1: Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. [Να 

μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά 

ύδατα/Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων 

αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.]  

Spe1: Για να προστατέψετε τα υπόγεια νερά μην χρησιμοποιείτε 

αυτό ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που περιέχει trifloxystrobin 

περισσότερο από 1 φορά ανά έτος στη μέγιστη δόση 200 γρ 

δ.ο./στρέμμα.  

SPe3: Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους, να αφήσετε 

μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τις γειτονικές 

καλλιέργειες.  

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς αφήστε:  

 Μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων για τις καλλιέργειες 

του αμπελιού, του φασολιού και του καπνού, της τομάτα (Θ), 
της πιπεριάς (Θ) και της μελιτζάνας (Θ).  

 Μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων ή χρησιμοποιείστε 

ακροφύσια μείωσης της διασποράς κατά 50% για τις 

καλλιέργειες της φράουλας και του μαρουλιού. 
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13 Προστασία των καταναλωτών  

 

Τελευταία επέμβαση 

πριν τη συγκομιδή ή  
Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 

πριν τη διάθεση στην αγορά 

όταν πρόκειται για 

μετασυλλεκτικές χρήσεις 

Αμπέλι (Οινοποιήσιμες και 

Επιτραπέζιες ποικιλίες), 

Φασόλια με λοβό (Υ) 

14 

 

 Μαρούλι (Θ) 7  

 Φράουλα (Θ + Υ), Πιπεριά (Θ), 

Τομάτα (Θ), Μελιτζάνα (Θ) 
3 

 

 Καπνός Μη εφαρμόσιμο  

 
 

     
 
 

 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

     

 
     

  
   

  Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 

 

Β Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 6697/90917/31-07-2018 Απόφαση του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  
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