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ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση της με αριθ. 14.650 οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) TRANSFORM 500 WG [δραστική ουσία 
sulfoxaflor (IsoclastTM active)] ως προς το φάσμα δράσης (Χρήση Ήσσονος Σημασίας). 
 

AΠΟΦΑΣΗ  
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

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 το άρθρο 51 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. Την με αριθ. 10088/115732/26-9-2013 (ΦΕΚ Β’/2587) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας 
και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος 
σημασίας» 

5. 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 ". 

6. Τις με αριθμό πρωτοκόλλου 1761/17371/15-02-2017 και 46/1909/04-01-2018 αιτήσεις της 
ενδιαφερόμενης εταιρείας. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
 

Α Τροποποιούμε την με αριθ. 14.650 οριστική έγκριση διάθεσης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
(εντομοκτόνο) TRANSFORM 500 WG [δραστική ουσία sulfoxaflor (IsoclastTM active)] που 
χορηγήθηκε με την με αριθ. 14079/137462/π.ε./28-03-2018 απόφαση μας ως προς το φάσμα 
δράσης (επέκταση σε χρήση ήσσονος σημασίας). 

 
Συγκεκριμένα, το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής:  

 

     

 

 

 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ 

     

 

     

  
   

  Γ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 
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Φάσμα δράσης 

Πεδίο 

Εφαρμογής 

 

 

 

Στόχος 

Δόσεις σκευάσματος 

Όγκος 

ψεκαστικού 

υγρού 

(L/στρ) 

Τρόπος και χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών 

ανά 

καλλιεργητικ

ή περίοδο/ 

Μεσοδιάστη

μα 

εφαρμογών 

γραμ. 

σκευάσμ.

/ 100 

λίτρα 

γραμ. 

σκευάσ./ 

στρέμμα 

ΒΑΜΒΑΚΙ  

(GOSHI) 

Αφίδες 

Aphis 

gossypii 

(APHIGO) 

 

-- 4.8  30-80 

 

Εφαρμογή με την 

εμφάνιση των 

πρώτων αποικιών 

των εντόμων.  

Στάδιο: Από την   

ανάπτυξη των 

πλευρικών 

βλαστών ως το 

άνοιγμα του 70% 

των καρυδιών. 

(BBCH 20 – 87) 
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Χρήση 

ήσσονος 

σημασίας 

(ΧΗΣ) 

Λύγκος 

Lygus sp. 

(LYGUSP) 

-- 4.8 30-80 2/7 

Παρατηρήσεις: 

1. Η μέγιστη δόση/ καλ. περίοδο είναι 9.6 γρ./ στρέμμα. 
2. Σε περίπτωση που ακολουθήσει βροχή πριν περάσει μία ώρα από τον ψεκασμό, υπάρχει πιθανότητα 

μικρής μείωσης της αποτελεσματικότητας.  
3. Για τη χρήση ήσσονος σημασίας (Lygus sp.) δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα. 
4. Για την χρήση του σκευάσματος στις χρήσης ήσσονος σημασίας  ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει 

ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του.  

Β Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 14079/137462/π.ε./28-03-2018 Απόφαση του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  
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