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             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Αθήνα, 13-03-2014 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ      Α.Π.: 2128/26097 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ      

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  ΠΡΟΣ: K & Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ 

Πληροφορίες: A. Παπαγρηγορίου      ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ 

Τηλέφωνο: 210 9287 224       Τ.Κ. 570 22 

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150       ΑΜΕ: 36299/62/Β/96/180 

Ταχ. Κώδικας: 176 71, Αθήνα      (με απόδειξη) 

TELEFAX: 210 92 12 090 

e-mail: syg033@minagric.gr 

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αριθμό 14.327 οριστικής άδειας διάθεσης του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος (εντομοκτόνο) TΗΕRBONAL 28,75 EC (πρώην TREBON EC), ως προς το 

εμπορικό όνομα του σκευάσματος, τον υπεύθυνο για τη διάθεση στην αγορά, το 

εργοστάσιο παρασκευής, το μέγεθος συσκευασίας, το φάσμα δράσης, την ταξινόμηση 

και επισήμανση (CLP) του σκευάσματος, καθώς και ως προς το χρονικό διάστημα 

ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και συγκομιδής. 

 

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 21
ης

 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 υπ’ αριθμ. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/τΑ΄/27-01-2012) με θέμα «Διάθεση γεωργικών 

φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις». 

3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 (L 153/16-06-2011) της Επιτροπής της 25
ης

 

Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών 

ουσιών. 

4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 127280/16-03-2009 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 

14.327 οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) TREBON EC, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Τη με αριθ. 462/106101/03-09-2013 (ΦΕΚ 2240/τB΄/10-09-2013) απόφαση του Αναπληρωτή 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, 

Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους 

Τμήματος του δικαιώματος να υπογράφουν με ‘Εντολή Αναπληρωτή Υπουργού’». 

6. Το εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Υπ.Α.Α.Τ. 2128/26097/25-02-2014 αίτηση τροποποίησης της άδειας 

διάθεσης, καθώς και τα υπ’ αριθμ. πρωτ. Υπ.Α.Α.Τ. 2398/28696/28-02-2014 και 

2450/29526/04-03-2014 συμπληρωματικά στοιχεία της ενδιαφερόμενης εταιρείας. 
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Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  
 

Τροποποιούμε τη με αριθμό 14.327 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος (εντομοκτόνο) TREBON EC, που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 127280/16-03-

2009 απόφασή μας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς το εμπορικό όνομα του σκευάσματος, 

τον υπεύθυνο για τη διάθεση στην αγορά, το εργοστάσιο παρασκευής, το μέγεθος συσκευασίας, το 

φάσμα δράσης, την ταξινόμηση και επισήμανση (CLP) του σκευάσματος, καθώς και ως προς το 

χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και συγκομιδής. Τα σημεία 1.2 α, 1.4 (β και δ), 2, 

5, 9, 10, 11, 12 και 13 της άδειας διάθεσης διαμορφώνονται ως ακολούθως: 

 

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

 

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

      α) Εμπορικό όνομα: TΗΕRBONAL 28,75 EC 

 

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα 
 

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση 

στην αγορά: 
Κ & Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ 

ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ 

Τ.Κ. 570 22 

ΑΜΕ: 36299/62/Β/96/180 

Τηλ.: 2310 568771 

Fax: 2310 798423 

 

δ) Εργοστάσιο(α) παρασκευής του 

σκευάσματος: 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 
 

1. Mitsui Chemicals Agro, Inc. 

11-4, Ihara Ooumi Shinshiro City 

Aichi prefecture, 441-1315 - JAPAN 
 

2. Κ & Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ 

ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ 

Τ.Κ. 570 22 

ΑΜΕ: 36299/62/Β/96/180 

Τηλ.: 2310 568771 

Fax: 2310 798423 
 

3. IQV, SA 

Cheste Plant Pol. Ind Castilla 

Via 1, nave 19/B 

463 80 Cheste Valencia - IΣΠΑΝΙΑ 

 

2 Συσκευασία(ες) 

 

Είδος Μέγεθος Υλικό 

Φιάλη 
50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 

700, 750, 800, 900 κ. εκ. 

1 και 5 λίτρων 
COEX / HDPE 
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5 Φάσμα δράσης 

 

Πεδίο 

Εφαρμογής 
Στόχος 

Δόσεις 

Τρόπος και χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών 

ανά 

καλλιερ/κή 

περίοδο 

κ. εκ. 

σκευάσματος 

/ 100 λίτρα 

ψεκ. υγρό 

Όγκος 

ψεκ. 

υγρού 

λίτρα / 

στρέμμα 

 

κ. εκ. 

σκευάσματος 

/ στρέμμα  

Μηλιά 

 

Καρπόκαψα 

(Cydia pomonella) 

 

50 100 50 

Ψεκασμός φυλλώματος. 

Με την έναρξη της προσβολής 

και επανάληψη ανάλογα µε 

την ένταση της προσβολής 

μετά 7-14 ηµέρες. Να 

ακολουθούνται οι συστάσεις 

των γεωργικών 

προειδοποιήσεων, στις 

περιοχές που εφαρμόζονται. 

3 

Ροδακινιά Φυλλοδέτης 

(Adoxophyes orana) 

 

50 100-150 50-75 2 

Αμπέλι 
(επιτραπέζια και 

οινοποιήσιμα 

σταφύλια) 

Ευδεμίδα 

(Lobesia botrana) 

 

50 100 50 3 

Λάχανο Πιερίδα 

(Pieris brassicae) 

 

- 50-80 50 2 

Ακτινίδιο * Metcalfa pruinosa 50 

 

150 

 

75 Ψεκασμός φυλλώματος. 

Να διενεργείται μία εφαρμογή 

με την εμφάνιση των επιβλαβών 

εντόμων κατά την περίοδο 

Ιουνίου-Ιουλίου. 

Συνιστάται η παρακολούθηση 

της πορείας των ενηλίκων του 

Metcalfa pruinosa, καθώς και 

του παρασιτοειδούς Neodryinus 

typhlocybae όπου έχει 

εγκατασταθεί. 

1 

 

Παρατήρηση: 

 

* Στην ετικέτα του σκευάσματος θα επισημανθεί το εξής: «Δεν έχει τεκμηριωθεί η 

αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην 

‘μικρής σημασίας’ καλλιέργεια της ακτινιδιάς, από τη χρήση του σκευάσματος. Για την 

προαναφερθείσα χρήση ήσσονος σημασίας ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για 

πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση 

του σκευάσματος». 
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9 Εικονογράμματα 

Κινδύνου: 

       

     
 

GHS05 

GHS07 

GHS08 

GHS09 

  Προειδοποιητική λέξη Κίνδυνος  

 

 

10 Δηλώσεις 

Επικινδυνότητας: 

 

H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και 

διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. 

H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. 

H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 

H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. 

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με 

μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

EUH066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα 

δέρματος ή σκάσιμο. 

EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία 

και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

SPe8 Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις 

μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε 

το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την 

περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων Απομακρύνετε ή/και 

καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην 

χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες 

συλλέγουν (η εφαρμογή να γίνεται νωρίς το πρωί ή αργά το 

απόγευμα). 

 

 

11 Δηλώσεις 

Προφύλαξης: 

Ρ102+P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. 

P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / 

συγκεντρώσεις σταγονιδίων / ατμούς / εκνεφώματα. 

P262 Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, το δέρμα ή τα ρούχα. 

P264 Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό 

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

προϊόν. 

P363 Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. 

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα/ 

μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. 

P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. 

P403+P233 Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Να 

διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. 

SP1 Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τα κενά της 

συσκευασίας του. 
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12  Πρώτες βοήθειες - 

Αντίδοτο 

Ρ301+P315+P331 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: 

Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε αμέσως γιατρό. 

ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. 

P302+P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε 

με άφθονο νερό και σαπούνι. 

P305+P351+P338+P313 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ 

ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. 

Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι 

εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Συμβουλευθείτε / 

Επισκεφθείτε γιατρό. 
 

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.  

ΓΙΑΤΡΟΙ: Ακολουθείστε θεραπεία συμπτωματική. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777 

 

Παρατήρηση: Η ανωτέρω ταξινόμηση και επισήμανση που είναι σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, θα είναι 

υποχρεωτική από την 1
ην

 Ιουνίου 2015. 

 

 

13 Προστασία των καταναλωτών  

   

13.1 Μέγιστα Όρια  

Υπολειμμάτων 

(MRLs): 

Έχουν καθοριστεί προσωρινά MRLs στο Παράρτημα ΙΙΙ του 

Κανονισμού 396/2005 (όπως αυτός διαμορφώνεται και ισχύει). 

 

 

13.2 Τελευταία επέμβαση 

πριν τη συγκομιδή ή 

πριν τη διάθεση στην 

αγορά όταν πρόκειται 

για μετασυλλεκτικές 

χρήσεις. 

Πεδίο Εφαρμογής Ημέρες 

 Μηλιά, Ροδακινιά, Λάχανο 7 

 Αμπέλι 14 

 Ακτινίδιο Μη εφαρμόσιμο 

 

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. πρωτ. 127280/16-03-2009 απόφασή μας, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμ. 14.327 οριστική έγκριση στο 

φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) TREBON EC. 

 

 

 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. 

   Δ/ΝΣΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ α/α 

 

 

 

  Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 


