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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

Αριθ. πρωτ.:   93392 

 

Ταχ. ∆/νση:     Λ. Συγγρού 150 

Τ.Κ.:                176 71 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ 

Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος 

FAX:                210 92 12 090 

E-mail:             syg046@minagric.gr  

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: “Χορήγηση κατ’ εξαίρεση έγκρισης 

διάθεσης στην αγορά του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

NOVATUTA, για την αντιµετώπιση 

του εντόµου Tuta absoluta στην 

καλλιέργεια της τοµάτας, µε βάση 

το άρθρο 8, παρ. 4, του Π.∆. 115/97 ”  

 

      ΠΡΟΣ: NOVAGRICA HELLAS Α.Ε. 

                    Γραβιάς 10-12 

106 78 - ΑΘΗΝΑ 
 

ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο κ. Υπουργού 

              2. Γραφείο κ. Υφυπουργού 

              3. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 

         4. Γραφείο Προϊσταµένου Γενικής  

             ∆ιεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής 

             κ. ∆. Μπαµπίλη 

              5. Μ.Φ.Ι. 

6. Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 

 Υπηρεσίες Γεωργίας - Έδρες τους 

7. Π.Κ.Π.Π. & Π.Ε. - Έδρες τους 

8. Ινστιτούτο Προστ. Φυτών Ηρακλείου 

 Μέσα  Κατσαµπά 

 711 10 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ  ΚΡΗΤΗΣ 

        9. Τµήµατα Α΄, Β΄, Γ, Ε΄ της ∆/νσής µας  

      10. Ε.ΣΥ.Φ. 

 

 

 

AΠΟΦΑΣΗ 

Ο 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΚΑΙ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
 

 

      Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 (παρ. 4) του Π.∆. 115/97 (ΦΕΚ 104/Α΄/30.5.1997) “Έγκριση, 

διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συµµόρφωση προς την 

οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου όπως έχει συµπληρωθεί ”. 

2. Τo µε αριθ. 130170/2.7.2009 έγγραφo του Τµήµατος Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου της 

∆ιεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.  

3. Τις µε αριθ. 131880/28.8.2009 και 189199/22.9.2010 αιτήσεις της εταιρείας NOVAGRICA 

HELLAS Α.Ε. 

4. Τις γνωµοδοτήσεις του Ανωτάτου Συµβουλίου Γεωργικών Φαρµάκων (Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ.) για το 5
ο
 

θέµα της 5
ης

/16.09.2010 συνεδρίασής του και το 12
ο
 θέµα της 8

ης
/21.12.2010 συνεδρίασής του. 

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 89/7.9.2010 (ΦΕΚ 154/Α΄/7-9-2010) «∆ιορισµός Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».  

6. Τη µε αριθ. 271752/21.10.2010 (B΄ 1673) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για “ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 

Αγροτικής Ανάπτυξης και ΤροφίµωνΕλένη − Μαρία Αποστολάκη και Ιωάννη Κουτσούκο”.  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

 I. Χορηγούµε έγκριση κατ’ εξαίρεση διάθεσης στην αγορά (µε βάση το άρθρο 8, παρ. 4, του Π.∆. 

115/97), στο φυτοπροστατευτικό προϊό NOVATUTA της εταιρείας NOVAGRICA HELLAS Α.Ε., 

για την αντιµετώπιση του εντόµου Tuta absoluta στην καλλιέργεια της τοµάτας (θερµοκηπίου και 

υπαίθρου), µε τα ακόλουθα στοιχεία: 
 

 

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

 

1.1 Αριθµός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ) 

1.1.α Ηµεροµηνία χορήγησης 

1.1.β Ηµεροµηνία λήξης 

9061 

16-2-2011 

16-6-2011 

 

 

 

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

 

1.2.α Εµπορικό όνοµα NOVATUTA  

 

1.2.β Μορφή:  Καψύλιο απελευθέρωσης ατµών (VP – 

Vapour Releasing Product) 

εµπεριέχετται σε παγίδες τύπου “∆έλτα”  

 

 

1.3 ∆ραστική ουσία (ες) 

α) Κοινή ονοµασία της/των δραστική/ςών 

ουσίας/ών  

    κατά ISO 

3E,8Z,11Z‐tetradecatrien‐1‐yl acetate  

 

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής 

δραστικής  

    ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 

95 % (β/β) min   

 

γ) Παρασκευαστής των δ.ο.: HOLIS Technologies 

12 Rue Gabriel Péri 

31000 TOULOUSE France 

Tél : +33 (0) 5 61 63 73 96 

Fax : +33 (0) 5 61 62 79 43 

 

 

 

δ) Εργοστάσια παρασκευής των δ.ο.: Παρασκευάζονται στις εγκαταστάσεις της 

επιχείρησης: HOLIS Technologies, France 

(η ∆/νση του εργοστασίου είναι  

εµπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται 

στο Παράρτηµα Ι της παρούσας) 
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1.4 Πληροφορίες για το σκεύασµα  

   

α) Κάτοχος της έγκρισης: NOVAGRICA HELLAS A.E. 

Γραβιάς 10-12, 10678-ΑΘΗΝΑ 

Τηλ.: 2103306490 

Fax:  2108820553 

E-mail: info@novagrica.com 

 

 

β) Υπεύθυνος για την τελική 

συσκευασία και σήµανση (εφόσον 

είναι διαφορετικός από τον κάτοχο 

της έγκρισης) 

----------  

   

γ) Παρασκευαστής σκευάσµατος: NOVAGRICA HELLAS A.E.  

 

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του 

σκευάσµατος 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 

επιχείρησης: 

Ν. Γ. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ «ΦΥΤΟΦΥΛ», Σχηµατάρι 

Βοιωτίας 

 

  

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του 

σκευάσµατος 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης 

Ν. Γ. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ «ΦΥΤΟΦΥΛ», Σχηµατάρι 

Βοιωτίας 

  

 

στ) Εγγυηµένη σύνθεση του 

σκευάσµατος: 
3E,8Z,11Z‐tetradecatrien‐1‐yl acetate 0,05% β/β   

Αδρανείς και βοηθητικές ουσίες: 99,95% β/β 

Καθαρό περιεχόµενο δραστικών ουσιών/ 

διαχυτήρα:  

0,5 mg  

 

 

2 Συσκευασία(ες) 

2.2 Συσκευασία(ες): 

Α) Λαµιναρισµένο σακουλάκι διαστάσεων 6x7cm που περιέχει 1 ή 2 κάψουλες 

Β) Θραυόµενες κυψέλες των 25 τεµαχίων 

 

3  Προορίζεται µόνο για επαγγελµατίες χρήστες. 

Η χρήση τους να γίνεται µε την εποπτεία-ευθύνη γεωπόνου. 

 

Οδηγίες χρήσης: 

 

Τρόπος εφαρµογής: Ανάρτηση σε ύψος 1-1,5 µέτρου  

Απόσταση µεταξύ παγίδων: Οι παγίδες πρέπει να απέχουν µεταξύ 

τους τουλάχιστον 25 µέτρα 

Θέσεις: Στις εισόδους εάν πρόκειται για θερµοκήπιο και περιµετρικά και 

στο κέντρο για υπαίθρια καλλιέργεια  

Συντήρηση παγίδων: Αλλάζετε τους εξατµιστήρες κάθε 6 µε 8 

εβδοµάδες. Αλλάζετε τους πάτους κόλλας µαζί µε τους 

εξατµιστήρες, ή συχνότερα αν έχουν γεµίσει µε έντοµα ή άλλα 

φερτά υλικά. 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: µη εφαρµόσιµο 

Καθαρισµός ψεκαστήρα: µη εφαρµόσιµο 

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος και της συσκευασίας: Οι χρησιµοποιηµένοι διαχυτήρες 

πρέπει να απορρίπτονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.  
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Κατηγορία και 

τρόπος δράσης: 

Φεροµόνες για την αντιµετώπιση του εντόµου Tuta absoluta στην 

καλλιέργεια της τοµάτας µε τη µέθοδο της µαζικής παγίδευσης. 

 

 

5 Φάσµα δράσης 

 

Πεδίο 

Εφαρµογής 
Στόχος 

Σκεύασµα/ 

100 λίτρα 

ψεκ. Υγρού 

Ψεκ. υγρό 

λίτρα/ 

στρέµµα 

Σκεύασµα/ 

στρέµµα 

(µέγιστο) 
Χρόνος εφαρµογής 

Μέγιστος 

αριθµός 

εφαρµογώ

ν ανά 

καλλιερ/κή 

περίοδο 

Τοµάτα 

(θερµοκηπίου 

και 

υπαίθρου) 

-Tuta 

absoluta 

 

---- ---- 
4 παγίδες/ 

στρέµµα  

Ο κατάλληλος χρόνος 

εφαρµογής 

προσδιορίζεται µε τη 

χρήση παγίδων 

ανίχνευσης (2 παγίδες 

το εκτάριο για 

οµοιογενείς 

καλλιέργειες). Οι 

συλλήψεις πρέπει να 

καταγράφονται κάθε 

εβδοµάδα ή συχνότερα 

σε περιπτώσεις 

µεγάλων πληθυσµών. 

Η όποια επέµβαση 

πρέπει να γίνεται 7 µε 

10 ηµέρες µετά το 

µέγιστο των 

συλλήψεων. 

Μη 

εφαρµόσιµο 

 

Παρατήρηση: στις παγίδες µπορεί να συλληφθούν και άτοµα του εντόµου Phthorimaea operculella. 
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Ειδικές συνθήκες 

γεωργικές, φυτοϋγείας ή 

περιβαντολλογικές υπό τις 
οποίες το σκεύασµα 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

ή να αποκλειστεί 

Σε περιπτώσεις υψηλής πίεσης πληθυσµού, εφαρµόστε 

συµπληρωµατικούς ψεκασµούς µε κατάλληλα εντοµοκτόνα. 

 

 

7. Χρονικό διάστηµα ασφαλείας  

 µεταξύ εφαρµογής και:  

 - σποράς ή φύτευσης της προσ-  

 τατευόµενης καλλιέργειας Μη εφαρµόσιµο  

 - σποράς ή φύτευσης των  

 καλλιεργειών που ακολουθούν Μη εφαρµόσιµο  

 - της πρόσβασης του ανθρώπου   

 ή των ζώων στην καλλιέργεια   

 στην οποία έχει εφαρµοστεί το   

 σκεύασµα Μη εφαρµόσιµο  
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8  Στοιχεία φυτοτοξικότητας, 

ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε 

άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα 

προϊόντα τους. 

∆εν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώµενες καλλιέργειες και 

δόσεις εφαρµογής (δεν έρχεται σε άµεση επαφή µε την 

καλλιέργεια). 

 

9  Σήµανση σκευάσµατος: ----- 

 

10  Φράσεις R ----- 

 

11  Φράσεις S S1/2: Φυλάξτε το κλειδωµένο µακριά από παιδιά 

S13: Φυλάξτε το µακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές 

S20/21: Όταν το χρησιµοποιείτε µην τρώτε, µην πίνετε, µην καπνίζετε 

S24/25: Αποφεύγετε την επαφή µε το δέρµα και τα µάτια 

S37: Φοράτε κατάλληλα γάντια.  

“Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 

περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.” 

 

12  

 

Πρώτες βοήθειες - 

Αντίδοτο 

S45: Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε 

αµέσως ιατρική συµβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό) 

Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε αµέσως µε άφθονο νερό 

και σαπούνι.  

Σε περίπτωση δηλητηρίασης, καλέστε γιατρό για τις συνήθεις πρώτες 

βοήθειες. 

Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 210 77 93 777 

 

13 Προστασία των καταναλωτών  

   

13.1 Μέγιστα Όρια  

Υπολειµµάτων 

(MRLs) 

Φυτικά προϊόντα Προσωρινά 

σε mg/kg  
 

                                               ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  

 

13.2 Τελευταία επέµβαση 

πριν τη συγκοµιδή ή 

πριν τη διάθεση στην 

αγορά όταν πρόκειται 

για µετασυλλεκτικές 

χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα Ηµέρες 

 

 Τοµάτα  ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ  
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Συνθήκες 

αποθήκευσης, 

χρονική 

σταθερότητα του 

σκευάσµατος. 

∆ιατηρείται στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του, σε 

θερµοκρασία κάτω των 8 
ο
C για δύο (2) χρόνια. 

Σφραγίστε ξανά τη συσκευασία αµέσως µετά τη χρήση. Αποθηκεύστε 

το µη χρησιµοποιηµένο προϊόν µόνο σε ψυγείο ή καταψύκτη που δεν 

χρησιµοποιούνται για τρόφιµα. 

Μη χρησιµοποιείτε το προϊόν αν η συσκευασία του είναι τρύπια ή 

κατεστραµµένη. 
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ΙΙ. Η εταιρεία NOVAGRICA HELLAS A.E. υποχρεούται να ενηµερώνει την υπηρεσία µας για 

οποιαδήποτε δυσµενή επίπτωση που θα περιέλθει σε γνώση της από την εν λόγω χρήση του 

προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη µιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκηµα και διώκεται ποινικά. 

 

ΙΙΙ. Η ευθύνη για την αποτελεσµατικότητα του σκευάσµατος και τις τυχόν παρενέργειές του, ανήκει 

στην εταιρεία NOVAGRICA HELLAS A.E.  

 
IV. Η εταιρεία NOVAGRICA HELLAS A.E. να προσκοµίσει στο τέλος του τετραµήνου στοιχεία 

αποτελεσµατικότητας της προτεινόµενης µεθόδου. 

 

 

 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

 

Ι. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ 

 


