
 

Σελίδα 1 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,          22.03.2017 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 1470/14496 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦYΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ & ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ  

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
  

 

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150, 17671–ΑΘΗΝΑ Προς: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ 

TELEFAX: 210 92 12 090   Εθνικής Αντιστάσεως 73 

Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος   15231-Χαλάνδρι 

Τηλέφωνο: 210 928 7211    

e-mail: inasiopoulos@minagric.gr     
 

 

ΘΕΜΑ: «1. Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά (επανέγκριση) στο φυτοπροστατευτικό 

προϊόν (εντομοκτόνο) MAVRIK AQUAFLOW (δραστική ουσία: tau-fluvalinate).   

2. Ανάκληση της με αριθ. 1527 άδειας διάθεσης στην αγορά» .   

 

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 ειδικότερα το άρθρο 80.5 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. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011, όπως ισχύει, 

σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, στον οποίο 

περιλαμβάνεται η δραστική ουσία tau-fluvalinate. 

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 546/2011 της Επιτροπής της 10ης-6-11 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για 

την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις 

απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 

6. Τον Κανονισμό 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, όπως ισχύει.         

7. Τον Κανονισμό 1272/2008 του Ε. Κ. 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) 1907/2006”, καθώς 

και τη με αριθ. 7923/87577/12.7.13 εγκύκλιο της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.   

8. Τη με αριθ. 14309/162816/22.12.14 Απόφασή μας με θέμα “Αντικατάσταση των εθνικών απαιτήσεων 

κατά την αξιολόγηση για έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων βάση του Καν. 1107/2009”. 

9. Τη με αριθ. 11893/1374969/11.11.13 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής για τη 

«Διάθεση αποθεμάτων μετά από ανακλήσεις ή τροποποιήσεις αδειών διάθεσης στην αγορά 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων». 
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10. Τη με αριθ. 1527 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) MAVRIK AQUAFLOW 

(δραστική ουσία: tau-fluvalinate), η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. 74830/12.5.88 Απόφασή μας και 

τροποποιήθηκε με την αριθ. 2892/31788/13.3.13 (ΑΔΑ: ΒΕΔΑΒ-39Ξ) Απόφασή μας. 

11. Τη με αριθ. πρωτ. 5958/64424/29.5.13 αίτηση της εταιρείας ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ, 

καθώς και τα συμπληρωματικά στοιχεία που υποβλήθηκαν με τις αριθ. 549/6864/20.1.17 και 

1470/14496/8.2.17 αιτήσεις της. 

12. Την με αριθ. 7555 έκκριση κυκλοφορίας των αρμοδίων αρχών της Ιταλίας για το φυτοπροστατευτικό 

προϊόν KLARTAN 20 EW, καθώς και τη σχετική έκθεση αξιολόγησης του προϊόντος. 

13. Το σχετικό έγγραφο του ΜΦΙ (αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 2626/26868/9.3.17) με το οποίο απεστάλησαν στη 

ΣΕΑ τα τμήματα Β4 και Β7 της έκθεσης αξιολόγησης του σκευάσματος. 

14. Τη με αριθ. 1606/16641/14.02.17 (Β΄ 629) Υπ. 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 ".  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
 

Α. Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά (επανέγκριση) στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 

(εντομοκτόνο) MAVRIK AQUAFLOW (δραστική ουσία: tau-fluvalinate). Η έγκριση χορηγείται με 

τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:    

 

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

 

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ) 

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης 

1.1.β Ημερομηνία λήξης 

14.604 

22-03-2017 

31-05-2022 

 

 

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εμπορικό όνομα Mavrik Aquaflow 

1.2.β Μορφή:  Υδατικό Γαλάκτωμα (EW) 

 

1.3 Δραστική ουσία  

 

Δραστική ουσία   

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO tau-fluvalinate 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 

ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

92 % (β/β) min 

Χημική ομάδα της δραστικής ουσίας: πυρεθρινοειδή 

Παρασκευαστής της δραστικής ουσίας: ADAMA Irvita N.V.  

Pos Cabai Office Park, Unit 13, P.O. Box 403, Curacao 

Εργοστάσιο παρασκευής της δραστικής ουσίας: Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: 

ΑDAMA Makhteshim Ltd. 
Ramat Hovav, P.O. Box 60 

84100 Beer-Sheva, Ισραήλ 

Τεχνικές προδιαγραφές της  

δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας tau-

fluvalinate όπως παρουσιάζονται στο Part C της 

παρούσας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και 

παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ  
 

 

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα 

 

α) Κάτοχος της άδειας: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ 

Εθνικής Αντιστάσεως 73,  

Τ.Κ.: 15231- Χαλάνδρι 

Τηλ.: 211 120 5570, Fax: 211 120 5572 

E-mail: technical@alfagro.gr  
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β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ 

Εθνικής Αντιστάσεως 73,  

Τ.Κ.: 15231- Χαλάνδρι 

Τηλ.: 211 120 5570, Fax: 211 120 5572 

E-mail: technical@alfagro.gr 

 

   
γ) Παρασκευαστής σκευάσματος: ADAMA Irvita N.V.  

Pos Cabai Office Park, Unit 13, P.O. Box 403, Curacao 
 

 
δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: 

ADAMA Makhteshim Ltd. 
Northern Industrial Zone 

P.O. Box 60, 4100 Beer-Sheva, Ισραήλ  

 

   
ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 

ADAMA Makhteshim Ltd. 
Northern Industrial Zone, 84100 Beer-Sheva, Ισραήλ 
 

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ  

Οινόφυτα, Θέση Ποταμιά, Βοιωτίας  

Ταχ. Δ/νση: 32 011 - Οινόφυτα, Βοιωτίας 

Τηλ.: 2262030821-3 

FAX: 2262030820 

E-mail: nikos.kosmidis@alfagro.gr 

 

 
στ) Εγγυημένη σύνθεση του 

σκευάσματος: 

Δραστική ουσία tau-fluvalinate 24% β/ο 

Βοηθητικές ουσίες 76% β/β 

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος, είναι 

εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ. 

 

 

2 Συσκευασίες 

 
Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 Φιάλη ή Δοχείο 

 

20, 25, 50, 80, 100, 150, 200, 

250, 300, 400, 500 κ.εκ 

Πλαστικό τύπου COEX (co-extruded high density 

polyethylene with a vinyl ethanol polymer barrier) 

2 

 

Φιάλη ή Δοχείο 1, 3 και 5 λίτρα Πλαστικό τύπου COEX (co-extruded high density 

polyethylene with a vinyl ethanol polymer barrier) 

 

3  Οδηγίες 

χρήσης: 

 

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 

 Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος 

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: 

Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση. Προσθέτουμε την απαιτούμενη 

ποσότητα του φαρμάκου αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την 

ανάδευση.  

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι 

έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύντε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του  

ψεκαστικού, δύο-τρείς (2-3) φορές με καθαρό νερό.  

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται 

υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και 

στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω 

χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 

 

4  Κατηγορία 

και τρόπος 

δράσης: 

Εντομοκτόνο με δράση επαφής και στομάχου στο νευρικό σύστημα των εντόμων. Διαθέτει πολύ 

καλή αρχική αποτελεσματικότητα και διάρκεια δράσης. Η πλήρης αποτελεσματικότητά του 

διαπιστώνεται περίπου 3 ημέρες μετά την εφαρμογή και διαρκεί μέχρι 14 ημέρες. Έχει 

παράλληλα και ακαρεοκτόνο δράση.  
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5  5.1 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 

Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος Τρόπος και 

χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος αριθμός 

εφαρμογών ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο 

κ.εκ / 

στρέμμα 

 

κ.εκ / 100 

λίτρα ψεκ. 

υγρού 

Όγκος ψεκ. 

υγρού λιτρα 

/ στρέμμα 

Μηλοειδή 

Μηλιά, 

Αχλαδιά, 

Κυδωνιά, 

Μουσμουλιά 

 

 

 

 

 

 

Αφίδες 

(Aphis pomi, Diasaphis 

plantaginea) 

Δίπτερα: Κηκιδόμυγες 

(Contarinia pyrivora, 

Disineura pyri) 

Λεπιδόπτερα: 

Καρποκάψα 

(Cydia pomonella) 

Φυλλορύκτες Νάρκες 
(Phyllonorycter 

blancardella, Phyllonorycter 

corylifoliella) Leucoptera 

scitellα) 

Φυλλοδέτες 

(Archips rosana, 

Adoxophyes orana),   

Υπονομευτής (Yponomeuta 

malinelus), 

Yφάντρια (Hyphantria 

cunea) 

Pentadomidae: Halyomorpha 

halys  

Nεαρές κινητές μορφές 

κοκκοειδών  Ψύλλα 

(Cacopsylla pyri) 

 

 

 

60 max. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40-120
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 – 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ψεκασμός με 

την εμφάνιση 

της 

προσβολής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 με  

μεσοδιάστημα 

14 ημερών 

εφόσον 

απαιτείται 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πυρηνόκαρπα 

Ροδακινιά 

Νεκταρινιά 

Βερικοκιά  

 

 

Αφίδες  

(Aphis pomi, Diasaphis 

plantaginea, Hyalopterus  

pruni) 

Θρίπες (Frankiniella 

occidentalis, Thrips spp) 

Λεπδόπτερα: 

Καρπόκαψα  

(Cydia molesta) 

Ανάρσια  

(Anarsia lineatella) 

Φυλλοδέτες (Archips rosana, 

Adoxophyes  

οranα) 

Δίπτερα: 

Mύγα Μεσογείου (Ceratitis 

capitata) 

60 max 

 

 

40-120
2
 

 

 

 

 

 

50 – 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ψεκασμός με 

την εμφάνιση 

της 

προσβολής 

 

 

 

 

2 με  

μεσοδιάστημα 

14 ημερών 

εφόσον 

απαιτείται 

Κερασιά 

 

Αφίδες  

(Myzus cerasi) 

Ραγολέτις (Rhagoletis cerasi) 

Ρυγχύτης (Rhynchites 

bacchus) 

 

20-25 

 

20-25 

25 

 

 

20-25 100 

Ψεκασμός με 

την εμφάνιση 

της 

προσβολής 

 

2 με  

μεσοδιάστημα 

14 ημερών 

εφόσον 

απαιτείται 
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Αμπέλι 

(οινοποιήσιμα 

και 

επιτραπέζια) 

Ευδεμίδα 

(Lobesia botrana)  

Θρίπας  

(Frankiniella occidentalis 

Drepanothrips reuteri) 

Τζιτζικάκια 

(Empoasca vitis Scaphoidus 

titanus) 

 

 

30  

 

 

 

 

 

 

 

30-60
2
 

 

 

 

 

  

50 – 100 

 

 

 

Ψεκασμός με 

την εμφάνιση 

της 

προσβολής 

 

2 με  

μεσοδιάστημα 

14 ημερών 

εφόσον 

απαιτείται 

Φράουλα 

Θρίπας 

(Frankiniella occidentalis) 

Αφίδες  
(Myzus persiace) 

Σποντόπτερα (Spodoptera 

sp) 

30  

 
-- 20 - 100 

Ψεκασμός με 

την εμφάνιση 

της 

προσβολής 

 

2 με  

μεσοδιάστημα 

14 ημερών 

εφόσον 

απαιτείται 

Πατάτα 

Δορυφόρος 

(Leptinotarsa decemlineata) 

Αφίδες 
(Myzus persiace, 

Macrosiphum euphorbiae) 

 

 

 

30 

 

 

-- 50 - 100 

Ψεκασμός με 

την εμφάνιση 

της 

προσβολής 

 

2 με  

μεσοδιάστημα 

14 ημερών 

εφόσον 

απαιτείται 

Καρότο, 

Παντζάρι 

Αφίδες  

(Myzus persiace, Cavariella 

aegopodii,  

Semiaphis dauci) 

 

30  

 
-- 15 - 40 

Ψεκασμός με 

την εμφάνιση 

της 

προσβολής 

 

2 με  

μεσοδιάστημα 

14 ημερών 

εφόσον 

απαιτείται 

Μελιτζάνα 

(υπαίθρου) 

 

Αφίδες 
(Aphis gossypii,  

Myzus sp  

Macrosiphum euphorbiae) 

Θρίπες  

(Frankliniella occidentalis, 

Thrips tabaci.) 

Πράσινο σκουλήκι 

(Heliocoverpa armigera) 

Σποντόπτερα (Spodoptera 

spp) 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 15-50 

 

 

 

Ψεκασμός με 

την εμφάνιση 

της 

προσβολής 

 

 

2 με  

μεσοδιάστημα 

14 ημερών 

εφόσον 

απαιτείται 

 

 

Αγγούρι, 

Αγγουράκι, 

Κολοκυθάκι 

(υπαίθρου) 

Αφίδες  

(Aphis gossypii,  

Myzus sp  

Macrosiphum euphorbiae) 

Θρίπες  

(Frankliniella occidentalis, 

Thrips tabaci.) 

 

20 

 

  

 

 

 

50 – 100 

 

 

 

Ψεκασμός με 

την εμφάνιση 

της 

προσβολής 

 

 

2 με  

μεσοδιάστημα 

14 ημερών 

εφόσον 

απαιτείται 

Πεπόνι 

Αφίδες  

(Aphis gossypii,  

Myzus sp , Macrosiphum 

spp) 

Θρίπες  

(Frankliniella occidentalis, 

Thrips tabaci) 

 

30  

 
-- 50 - 100 

 

 

 

Ψεκασμός με 

την εμφάνιση 

της 

προσβολής 

 

 

 

 

2 με  

μεσοδιάστημα 

14 ημερών 

εφόσον 

απαιτείται 
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Κουνουπίδι, 

Λάχανο, 

Λάχανακια 

Βρυξελών  

Αφίδες 

(Brevicoryne brassicae,  

Myzus persiace) 

Θρίπες  

( Thrips spp) 

Λεπιδόπτερα: 

Μαμέστρα (Mamestra 

brassicae) 

Πιερίδα 

(Pieris spp)  

 

30 

 

 

 

-- 

 

 

 

10-50 

 

 

 

Ψεκασμός με 

την εμφάνιση 

της 

προσβολής 

 

 1  

Μαρούλι, 

αντίδι, 

πικρίδα/πλατύ-

φυλλο αντίδι 

Σέσκουλα 

Αφίδες (Nasonovia ribis-

nigri, Myzus persicae, 

Uroleucon cichorii),  

Θρίπες (Thrips spp) 

Λεπιδόπτερα: 

Μαμέστρα (Mamestra 

brassicae) 

Πιερίδα (Pieris spp)  

Λυριόμυζα (Lyriomyza spp) 

40 

 
-- 

30-50  

 

 

 

Ψεκασμός με 

την εμφάνιση 

της 

προσβολής 

 

 

 

 

2 με  

μεσοδιάστημα 

14 ημερών 

εφόσον 

απαιτείται 

 

Μπιζέλι, 

Φασόλι, 

φασολάκι 

Νωπά χωρίς 

λοβό) 

(υπαίθρου) 

 

Αφίδες  

(Aphis fabae, Acyrthosiphon 

pisum), 

Θρίπες (Thrips spp) 

Λεπιδόπτερα: 

Πυραλίδα 

(Ostrinia nubilalis) 

Κάμπια μπιζελιών 

(Cydia nigrana) 

Δίπτερα: 

Kηκιδόμυγα (Contarinia 

pisi) 

30 -- 50 - 100 

Ψεκασμός με 

την εμφάνιση 

της 

προσβολής 

 

2 με  

μεσοδιάστημα 

14 ημερών 

εφόσον 

απαιτείται 

Μπιζέλια, 

Φασόλια, φακή, 

κουκιά, φάβα, 

ρεβίθια, 

λαθούρι 

(όσπρια) 

Αφίδες  
(Myzus persicae, 

Acyrthosiphon pisum) 

Δίπτερα: 

Kηκιδόμυγα (Contarinia 

pisi) 

Λεπιδόπτερα: 

Πράσινο σκουλήκι 

(Heliocoverpa armigera) 

Κάμπια μπιζελιών 

(Cydia nigrana) 

Θρίπες 

(Thrips sp) 

30 

 
-- 50 - 100 

Ψεκασμός με 

την εμφάνιση 

της 

προσβολής 

 

2 με  

μεσοδιάστημα 

14 ημερών 

εφόσον 

απαιτείται 

Αγκινάρα και 

Αγριοαγκινάρα 

Αφίδες 

(Aphis fabae, Capitophorus 

homi, Brachycaudis cardui),  

Θρίπες (Thrips spp) 

Σποντόπτερα (Spodoptera 

spp) 

30 

 
-- 

10-40 

 

Ψεκασμός με 

την εμφάνιση 

της 

προσβολής 

 

2 με  

μεσοδιάστημα 

14 ημερών 

εφόσον 

απαιτείται 

Βαμβάκι 

Αφίδες  
(Aphis gossypii), 

Θρίπες,(Thrips spp) 

Πράσινο σκουλήκι 

(Heliocoverpa armigera) 

Ρόδινο σκουλήκι 

(Pectinophora gossypiella 

Λύγκος 

(Lygus spp.) 

20 

 

20 

30-40 

 

30-40 

 

40 

 

-- 50 

Ψεκασμός με 

την εμφάνιση 

της 

προσβολής 

 

2 με  

μεσοδιάστημα 

14 ημερών 

εφόσον 

απαιτείται 

Ηλίανθος 
Αφίδες (Brachycaudus 

helichrysi) 
20-30  -- 15 - 40 

Ψεκασμός με 

την εμφάνιση 

της 

προσβολής 

2 με  

μεσοδιάστημα 

14 ημερών 

εφόσον 
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 απαιτείται 

Ελαιοκράμβη 

Αφίδες  
(Myzus persicae,  

 Brevycorine brassicae)  

Σκαθάρια/Κολεόπτερα: 

Σκαθάρι γύρης (Meligethes 

aeneus) 

Σκαθάρι στελέχους 

(Caetorhynchus napi) 

Σκαθάρι λαχάνου 
(Psylliodes chrysocephala)  

20  

 
--  10-40 

Ψεκασμός με 

την εμφάνιση 

της 

προσβολής 

 

 

 

 

 

 

 

2 με  

μεσοδιάστημα 

14 ημερών 

εφόσον 

απαιτείται 

Ζαχαρότευτλα  

Αφίδες  

(Aphis fabae Myzus 

persicae) 

Μαμέστρα (Mamestra spp) 

Κλεονός 

(Bothynoderes punctiventis) 

Κασσίδα (Cassida vittata) 

Άλτης (Chaetocnema 

tibialis), 

20  

 
-- 

20 – 40 

 

Ψεκασμοί 

φυλλώματος  

με την 

εμφάνιση 

προνυμφών- 

προσβολής 

2 με  

μεσοδιάστημα 

14 ημερών 

εφόσον 

απαιτείται 

Σιτηρά 

(Σιτάρι, 

Κριθάρι,  

Βρώμη, 

Σίκαλη,  

Tritricale) 

 

Αφίδες (Sitobion avenae, 

Rhopalosiphum padi) 

Kηκιδόμυγες 

(Contarinia tritici, 

Sitodiplosis mosellana),  

Pentadomidae (Aelia 

rostrata, Eurygaster maura)  

Τζιτζικάκια (Psammotettix 

alienus) 

20  

 
-- 10 - 40 

Ψεκασμός με 

την εμφάνιση 

της 

προσβολής 

 

3 με  

μεσοδιάστημα 

10 ημερών 

εφόσον 

απαιτείται 

Μηδική 

Αφίδες (Acyrthosiphon 

pisum , Aphis fabae) 

Σκαθάρια/Κολεόπτερα: 

Aπιον (Apion trifolii) 

Σιτόνα (Sitona lineatus) 

Φυτονόμος (Hypera postica)  

Λεπιδόπτερα:  

Κάμπια μπιζελιών (Cydia 

nigricana),  
Πυραλίδα (Ostrinia nubilalis) 

30  

 
-- 20 - 100 

Ψεκασμός με 

την εμφάνιση 

της 

προσβολής 

 

2 με  

μεσοδιάστημα 

14 ημερών 

εφόσον 

απαιτείται 

Ανθοκομικά, 

Καλλωπιστικά, 

Φυτώρια, 

Δασικά  

Αφίδες (Aphis spp),  

Προνύμφες κοκκοειδών 

(Planococcus spp., 

Pseudococcus citri, Aonidiella 

aurantii Ceroplastes spp., 

Icerya purchase, Parlatoria 

spp)  

Θρίπες (Frankiniella 

occidentalis,Thrips sp.), 

Λεπιδόπτερα (Phyllocnistis 

citrella, Thaumetopoea 

pityocampa, Paysandisia 

archon),  

Τζιτζικάκια (Εmpoasca 

spp.), 

Κολεόπτερα (Otiorrhynchus 

sulcatus) 

Ακάρεα (Τetranychus urticae, 

Panonychus citri, 

Eutetranychus orientalis) 

40 40-80 50-100 

Ψεκασμός με 

την εμφάνιση 

της 

προσβολής 

 

2 με  

μεσοδιάστημα 

14 ημερών 

εφόσον (50-

100απαιτείται 

Φοινικοειδή 

 
Κόκκινο σκαθάρι 

(Rhynchophorus ferrugineus 

(Olivier)) 

40 40-80 50-100 -Ψεκασμός 

κάλυψης από τη 

στεφάνη για την 

προστασία των 

φοινικοειδών 

2 
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από τις 

προσβολές του 

εντόμου. 
 

-Ψεκασμός 

κάλυψης για 

περιορισμό της 

εξάπλωσης της 

προσβολής στο 

κομμένο φυτό, 

στα κομμένα 

τεμάχια και στο 

χώρο γύρω από 

τη θέση κοπής, 

κατά τη 

διαδικασία της 

κοπής. 
 

-Στο χώρο 

διατήρησης των 

ευπαθών φυτών 

(φυτώρια): σε 

περίπτωση που 

υπάρχουν 

ύποπτα σημεία 

προσβολής στο 

χώρο ή στη 

γύρω περιοχή, 

προληπτική 

εφαρμογή με 

ψεκασμό 

κάλυψης των 

φυτών (στα 

φυτώρια τα 

φοινικοειδή 

έχουν μικρό 

ύψος και μπορεί 

να γίνει 

ψεκασμός 

κάλυψης 

Παρατηρήσεις: 

1) Exει δευτερεύουσα δράση στις κινητές μορφές τετρανύχων 

2) Στα μηλοειδή πυρηνόκαρπα και αμπέλι, η δόση κ.εκ/100λιτ.ψεκ. υγρού να συνδυάζεται κατάλληλα με τον όγκο του 

ψεκαστικού υγρού ώστε να μην ξεπερνιέται η μέγιστη δόση ανά στρέμμα.  

3) Ειδικά στα φοινικοειδή:  

α) Η χρήση του σκευάσματος θα διενεργείται αποκλειστικά στα πλαίσια εφαρμογής της Απόφασης 2007/365/ΕΚ της 

Επιτροπής, όπως ισχύει. Αρμόδιες Υπηρεσίες για την εφαρμογή της εν λόγω Απόφασης είναι οι Διευθύνσεις Αγροτικής 

Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων.  

β) Οι ΔΑΟΚ, οι Δήμοι και οι υπεύθυνοι των συνεργείων που διενεργούν τους ψεκασμούς, υποχρεούνται να ειδοποιούν 

έγκαιρα τους μελισσοκόμους της περιοχής που πρόκειται να διενεργηθεί εφαρμογή του σκευάσματος σε φοινικοειδή, με 

κάθε πρόσφορο μέσο. 

γ) Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και μέχρις ότου στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό, να μην εισέρχονται άνθρωποι και 

κατοικίδια ζώα στην ψεκαζόμενη περιοχή.  

δ) Σε περίπτωση που απαιτείται χρήση φερομονικών παγίδων, αυτή να γίνεται μόνο με το συντονισμό των αρμοδίων 

τοπικών αρχών.  

4) Η έγκριση στα εσπεριδοειδή θα χορηγηθεί σύμφωνα με την παρακάτω ΟΓΠ όταν καθοριστούν στον Κανονισμό 396/2005 

Ανώτατα Όρα Υπολειμμάτων  

Εσπεριδοειδή 

(Πορτοκαλιά, 

Μανταρινιά, 

Λεμονιά, Γρεϊπ- 

φρούτ,  

Αφίδες (Aphis spiraecola, 

Toxoptera aurantii,  

Myzus persicae) 

Κοκκοειδή (Λεκάνιο, κ.α.) 

Ακάρεα (Aceria sheldoni, 

Eutetranychus orientalis) 

 

 

20-30  

150 – 250 

 

 

 

 

Ψεκασμός με 

την εμφάνιση 

της 

προσβολής 

 

 

2 με  

μεσοδιάστημα 

14 ημερών 

εφόσον 

απαιτείται 
Ανθοτρήτης 

(Prays citri) 

 

40 
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6  Ειδικές συνθήκες γεωργικές, 

φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές 

υπό τις οποίες το σκεύασμα 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να 

αποκλειστεί 

-Διαχείριση ανθεκτικότητας: Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και 

φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιορίζεται ο πληθυσμός των 

εντόμων και να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως 

απαραίτητες για αποτελεσματικό έλεγχο. Να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με 

εντομοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης. 

 

 

 
 

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και: 

  

-σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας ---  

  

-σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν ---  

  

 

-της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην 

καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα 

Μην εισέρχεστε στον αγρό πριν να έχει στεγνώσει 

πλήρως το ψεκαστικό υγρό. Μην εκτελείτε 

χειρονακτικές εργασίες στις ψεκασμένες 

καλλιέργειες πριν την πάροδο δύο ημερών από τον 

τελευταίο ψεκασμό. Μετά την πάροδο δύο ημερών, 

μπορείτε να εκτελέσετε χειρονακτικές εργασίες 

φορώντας γάντια.  

 

 

 

8  Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών 

και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα 

προϊόντα τους. 

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα 

με τις συνιστώμενες χρήσεις, δόσεις και οδηγίες 

εφαρμογής. 

 

 

9  Σήμανση σκευάσματος: 

GHS09 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

 

 

10  ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις 

EUH 401  «Για να αποφύγετε τους κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία και το 

περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.» 
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11  ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 

P405+102   Κρατήστε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. 

Ρ270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν. 

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/  

μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.  
 

“Φοράτε κατάλληλα γάντια και φόρμα εργασίας κατά την ανάμιξη/φόρτωση του 

προϊόντος και κατά την εφαρμογή με ελκυστήρα. Κατά την εφαρμογή με 

ψεκαστήρα πλάτης, χρησιμοποιείτε κατάλληλα γάντια και φόρμα προστασίας» 
 

SPe3    Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν 

αψέκαστη ζώνη προστασίας  από τα επιφανειακά ύδατα: 

 5 μέτρων σε Ζαχαροτευτλα και Σιτηρά (θερινη εφαρμογή). 

 5 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του 

ψεκαστικού νέφους κατά 30% σε Μελιτζάνα, Αγγούρι, Αγγουράκι, 

Κολοκυθάκι (υπαίθρου), Ελαιοκράμβη και Σιτηρά (χειμερινή εφαρμογή)  

 5 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του 

ψεκαστικού νέφους κατά 50% σε Πατάτα, Καρότο, Παντζάρι, Λαχανο, Πεπόνι, 

Φράουλα, Μηδική, Ηλίανθο, Μπιζέλι, Φασόλι (υπαίθρου). 

 10 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του 

ψεκαστικού νέφους κατά 50% σε Μαρούλι και άλλα σαλατικά. 

 10 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του 

ψεκαστικού νέφους κατά 90% σε Αμπέλι. 

 20 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του 

ψεκαστικού νέφους κατά 90% σε Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα και Καλλωπιστικα. 

SPe3    Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη-στόχους  

 Χρησιμοποιείτε ακροφυσία μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους 

κατά 90% σε Πυρηνόκαρπα και Μηλοειδή.  

& να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας από μη γεωργική γη: 

 5 μέτρων σε Αμπέλι, Ανθοκομικά, Φυτώρια, Δασικά και Καλλωπιστικά φυτά. 

 10 μέτρων σε Κερασιά. 
 

Sp1  Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην 

πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η 

ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και 

τους δρόμους. 
 

 

 

 

12  Πρώτες 

βοήθειες - 

Αντίδοτο 

Σε περίπτωση κατάποσης, ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. 

Μην προκαλέσετε εμετό.  

-Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό. Αν εμφανιστεί ερεθισμός, 

συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο. 

-Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, με άφθονο νερό και σαπούνι. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στα 

οποία έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό . Πλύνετε τα πριν τα ξαναφορέσετε. 

Αντίδοτα: δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία. 

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 - 7793777 

 

 

 

 

13 Προστασία των καταναλωτών:  
   

13.1 Μέγιστα όρια υπολειμμάτων (MRLs): σύμφωνα με τον Κανονισμό 396/2005, όπως ισχύει. 
   

13.2 Τελευταία επέμβαση 

πριν τη συγκομιδή: 
Καλλιέργειες Ημέρες 

 

 Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα 30  

 Κερασιά 10  

 Αμπέλι (οινοποιήσιμα και επιτραπέζια) 21  

 Φράουλα 7  
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 Πατάτα, Καρότο, Παντζάρι 14  

 Μελιτζάνα (υπαίθρου) 3  

 Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκυθάκια (υπαίθρου) 7  

 Πεπόνι 7  

 Κουνουπίδι, Λάχανο, Λάχανακια Βρυξελών 7  

 Μαρούλι και λοιπά σαλατικά 14  

 Μπιζέλι, Φασόλι, Φασολάκι (νωπά, χωρίς λοβό, υπαίθρου) 7  

 Αγκινάρα & Aγριοαγκινάρα 7  

 Μπιζέλια, Φασόλια, φακή, κουκιά, φάβα, ρεβίθια, λαθούρι (όσπρια) 14  

 Βαμβάκι 7  

 Ηλίανθος 60  

 Ελαιοκράμβη 30  

 Ζαχαρότευτλα 14  

 Σιτηρά (Σιτάρι, Κριθάρι, Βρώμη, Σίκαλη, Tritricale) 30  

 Μηδική 7  
 

 

14  Συνθήκες 

αποθήκευσης, 

χρονική σταθερότητα 

του σκευάσματος. 

Διατηρείται στην αρχική του  κλειστή συσκευασία σε χώρο δροσερό, και καλά 

αεριζόμενο, σε θερμοκρασίες < 40 C.  Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό 

για 2 χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής. στην αρχική του, 

προστατευμένο από τον παγετό σε θερμοκρασίες <40 
o
C. 

 

 

15  Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης: Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να 

ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να 

πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή. 
 

 

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών: Στο Παράρτημα ΙΙΙ καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες 

στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των 

εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.  
 

 

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών: ---- 

 

 

B. Γενικές υποχρεώσεις: 

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ 

για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση 

τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και 

διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση. 

2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του 

σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε 

μελλοντική επανεξέταση. 

3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Καν. 547/2011 και την παρούσα απόφαση. 

4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ’ όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης 

του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία. 

5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την 

συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά. 

6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει  να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που 

εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η 

παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.  

7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την 

ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

 

 

http://wwww.minagric.gr/greek/data/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΙΙΙ-ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ.doc
ΑΔΑ: 6Η1Λ4653ΠΓ-ΠΟΗ
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Γ. Ανακαλούμε τη με αριθ. 1527 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) 

MAVRIK AQUAFLOW (δραστική ουσία: tau-fluvalinate), η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. 

74830/12.5.88 Απόφασή μας και τροποποιήθηκε με την αριθ. 2892/31788/13.3.13 (ΑΔΑ: 

ΒΕΔΑΒ-39Ξ) Απόφασή μας, και ορίζουμε τα ακόλουθες περιόδους χάρητος για τα υπάρχοντα 

αποθέματα του σκευάσματος στην αγορά:     
 

1. Επιτρέπεται η τιμολόγηση από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων έως 22.6.2017. 

2. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής 

πώλησης έως 22.9.2017. 

3. Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες για ένα ακόμα 

έτος και έως 22.9.2018. 

4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες μετά τις 22.9.2018 θα πρέπει να επιστραφούν 

στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού. 

5. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται 

από την ισχύουσα νομοθεσία.  
 

 

 

 

                    Ο Προϊστάμενος  

της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής 
 

 

 

                      Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ  
 

ΑΔΑ: 6Η1Λ4653ΠΓ-ΠΟΗ
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