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 ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 14327 έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(εντομοκτόνο) TREBON 30 EC, ως προς τα εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος, τις 

βοηθητικές ουσίες, τα μεγέθη συσκευασίας και την ημερομηνία λήξης της έγκρισης »  
 

 

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 την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα 

το άρθρο 80 αυτού. 

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

αυτών και συναφείς διατάξεις. 

3. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης 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 

στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η δραστική ουσία etofenprox.  

4. Τη με αριθ. 132795/30.9.09 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2186/Β΄/2.10.2009) με θέμα «Καταχώριση των δραστικών 

ουσιών chlorsulfuron, cyromazine, dimethachlor, etofenprox, lufenuron, penconazole, tri-allate 

και triflusulfuron στο παράρτημα Ι του Προεδρικού διατάγματος αριθ. 115/1997 «Έγκριση, 

διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την 

οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (Α΄ 104), σε συμμόρφωση προς την 

Οδηγία 2009/77/ΕΚ της Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 2009». 

5. Τη με αριθ. 102696/23.7.2002 (ΦΕΚ 1047/Β΄/9.8.2002) απόφαση του Υπουργού Γεωργίας για 

«επανέγκριση των σκευασμάτων μετά την καταχώριση στο Παρ/μα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ 

της/των δραστικών ουσιών του σκευάσματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

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 και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ 

του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 149/2008 της Επιτροπής της 29ης 

Ιανουαρίου 2008. 
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7. Τη με αριθ. 280665/6.4.2009 (ΦΕΚ 970/B΄/22.5.2009) Απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων για “Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, 

Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με 

«Εντολή Υφυπουργού».  

8. Τη με αριθ. πρωτ. 135280/15.12.09 σχετική αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
 

Ι. Τροποποιούμε την με αριθ. 14327 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) 

TREBON 30 EC, η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. 127280/16.3.09 απόφασή μας, ως προς τα 

εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος, τις βοηθητικές ουσίες, τα μεγέθη συσκευασίας και 

την ημερομηνία λήξης της έγκρισης. Η έγκριση διαμορφώνεται ως ακολούθως: 

 

 

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

 

1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ) 

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης 

1.1.β Ημερομηνία λήξης 

14327 

16-3-2009 

31-6-2014 

 

 

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εμπορικό όνομα TREBON 28,75 EC 

1.2.β Μορφή:  EC – ΥΓΡΟ 

ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟ 

 

1.3 Δραστική ουσία (ες) 

α) Κοινή ονομασία της/των δραστική/ςών ουσίας/ών 

κατά ISO 

etofenprox   

 

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή 

δραστική ουσία: 

98 % min.  

 

γ) Παρασκευαστής της δ.ο.: Mitsui Chemicals Agro, Inc. 

11-4, Ihara Ooumi Shinshiro City,  

Aichi prefecture, 441-1315 

Japan  

 

 

 

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Mitsui Chemicals, Inc. 

Ohmuta Works 

30 Asamuta-Machi, Omuta-Shi 

Fukuoka 836-8610,   

Japan 

 

 

 

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της  

δραστικής ουσίας: 

έχουν υποβληθεί και παραμένουν στα αρχεία 

της αρμόδιας αρχής 
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1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα  

   

α) Κάτοχος της έγκρισης: Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ 

ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ  

Τ.Κ. 57022 

ΑΜΕ: 36299/62/Β/96/180 

Τηλ.: 2310568771 

Fax: 2310798423 

 

   

β) Υπεύθυνος για τη διάθεση στην 

αγορά σύμφωνα με το νόμο 

4036/2012 

Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ 

ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ  

Τ.Κ. 57022 

ΑΜΕ: 36299/62/Β/96/180 

Τηλ.: 2310568771 

Fax: 2310798423 

 

   

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος: Mitsui Chemicals Agro, Inc. 

11-4, Ihara Ooumi Shinshiro City,  

Aichi prefecture, 441-1315 

Japan  

 

 

 

δ) Εργοστάσιο(α) παρασκευής του 

σκευάσματος 
Mitsui Chemicals Agro, Inc. 

11-4, Ihara Ooumi Shinshiro City,  

Aichi prefecture, 441-1315 

Japan  

 

 

 Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ 

ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ  

Τ.Κ. 57022 

ΑΜΕ: 36299/62/Β/96/180 

Τηλ.: 2310568771 

Fax: 2310798423 

 

 

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του 

σκευάσματος 
Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ 

ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ  

Τ.Κ. 57022 

ΑΜΕ: 36299/62/Β/96/180 

Τηλ.: 2310568771 

Fax: 2310798423 

 

 

στ) Εγγυημένη σύνθεση του 

σκευάσματος: 

Δραστική ουσία: etofenprox 28,75% β/ο 

Βοηθητικές ουσίες 69,29% β/β 

 

 

 

2 Συσκευασία(ες) 

Α/Α Είδος-Μέγεθος Υλικό 

1 Φιάλες των 50, 100, 150, 200, 250, 350, 500, 

700κ.εκ., 1 και 5 λίτρων 

COEX / HDPE 
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3  Οδηγίες χρήσης: 

 

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 

 Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος. 

 

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του 

ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Αραιώνουμε το 

σκεύασμα σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό 

δοχείο αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την 

ανάδευση. 

 

Συνδυαστικότητα: Δε συνδυάζεται με σκευάσματα αλκαλικής 

αντίδρασης. 

 

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία 

συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα ( τα νερά 

του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) 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: 

Μη εστερικό πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο με δράση επαφής και 

στομάχου. Δρα στο νευρικό σύστημα του εντόμου-στόχου και 

συγκεκριμένα στη ροή των ιόντων νατρίου στις μεμβράνες των 

νευρικών αξόνων.  

 

 

5  5.1 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 

Εφαρμογής 
Στόχος 

Δόσεις 

σκευάσματος 
Όγκος 

ψεκ. 

υγρού 

λίτρα / 

στρ. 

Χρόνος εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρ/γών 

ανά 

καλ/κή 

περίοδο 

κ.εκ./ 

100 

λιτ. 

νερό 

κ.εκ./ 

στρ 

 

ΜΗΛΙΑ 

 
Καρπόκαψα  

(Cydia pomonella) 

 

50 50 100 Με την εμφάνιση της 

προσβολής. Μεσοδιάστημα 

εφαρμογών 7-14 ημέρες. Να 

ακολουθούνται οι οδηγίες των 

Γεωργικών Προειδοποιήσεων 

όπου αυτές εφαρμόζονται. 

3 

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ Φυλλοδέτης 

(Adoxophyes orana) 

 

50 50-75 100-
150 

2 

ΑΜΠΕΛΙ 

(επιτραπέζιες και 

οινοποιήσιμες 

ποικιλίες) 

Ευδεμίδα 

(Lobesia botrana) 

 

50 50 100 3 

ΛΑΧΑΝΟ Πιερίδα 

(Pieris brassicae) 

 

- 50 50-80 2 
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6  Ειδικές συνθήκες 

γεωργικές, 

φυτοϋγείας ή 

περιβαλλοντικές 

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.  

- Εφαρμογές μόνο όταν είναι απαραίτητο με βάση τα πιθανά υφιστάμενα όρια 

οικονομικής ζημιάς.  

- Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο 

ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής 

επιφάνειας με το ψεκαστικό υγρό. 

- Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές με ΤREBON. Το σκεύασμα να 

εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό 

τρόπο δράσης από τις πυρεθρίνες. 

- Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2-3 ανάλογα με την 

καλλιέργεια. 

- Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές 

που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας. 

 

 

7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας  

 μεταξύ εφαρμογής και:  

- σποράς ή φύτευσης της προσ-  

τατευόμενης καλλιέργειας -  

- σποράς ή φύτευσης των  

καλλιεργειών που ακολουθούν -  

- της πρόσβασης του ανθρώπου   

ή των ζώων στην καλλιέργεια    

στην οποία έχει εφαρμοστεί το    

σκεύασμα -  

 

8  Στοιχεία φυτοτοξικότητας, 

ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε 

άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα 

προϊόντα τους. 

Δεν είναι φυτοτοξικό στην συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις 

εφαρμογής στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες, εφόσον 

τηρούνται οι οδηγίες χρήσεις που αναφέρονται στην ετικέτα.  

 

9  Σήμανση 

σκευάσματος: 

Xn – Επιβλαβές 

N – Επικίνδυνο για το περιβάλλον 

 

10  Φράσεις R R36/38 Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα. 

R64 Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα. 

R65 Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε 

περίπτωση κατάποσης. 

R67 Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη. 

R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να 

προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. 

Spe8 Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και 

άλλα έντομα επικονίασης μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες 

κατά την ανθοφορία ή  κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. 

Απομακρύνετε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Η εφαρμογή του 

σκευάσματος να γίνεται όταν οι μέλισσες δεν έχουν δραστηριότητα (η 

εφαρμογή να γίνει νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα). 

 

 

 

11  Φράσεις S S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. 
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 S13 Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. 

S20/21 Μην τρωτε, µην πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. 

S23 Μην αναπνέετε το ψεκαστικό νέφος 

S24/25 Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα 

S26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και 

ζητήστε ιατρική συμβουλή 

S27 Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν μολυνθεί 

S28 Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και 

σαπούνι 

S36/37/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή 

προστασίας ματιών προσώπου. 

S57 Να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί η 

ρύπανση του περιβάλλοντος  

S60 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους 

επικίνδυνα απόβλητα 

S61 Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον, αναφερθείτε σε ειδικές 

οδηγίες/ δελτίο δεδομένων ασφαλείας 

Sp1 Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του 

“Για την αποφυγή κινδύνων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, να 

συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσης” 

 

12  Πρώτες βοήθειες - 

Αντίδοτο 

S46 Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε 

αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. 

S62 Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός: ζητείστε αμέσως 

ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του. 

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική 

θεραπεία. 

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων : 210 77 93 777 

 

 

13 Προστασία των καταναλωτών  

   

13.1 Μέγιστα Όρια  

Υπολειμμάτων 

(MRLs) 

Φυτικά προϊόντα Προσωρινά 

σε mg/kg  
 

 σύμφωνα με τον κανονισμό 396/2005, όπως ισχύει  

 

13.2 Τελευταία επέμβαση 

πριν τη συγκομιδή ή 

πριν τη διάθεση στην 

αγορά όταν πρόκειται 

για μετασυλλεκτικές 

χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 

 Μήλα, Ροδάκινα, Λάχανο 7  

 Σταφύλια 14  

 

 

14  Συνθήκες 

αποθήκευσης, χρονική 

σταθερότητα του 

σκευάσματος. 

Δύο (2) χρόνια στην αρχική του, καλά κλειστή συσκευασία, σε χώρο 

ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. 
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15  Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης 

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση 

της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή 

παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων αυτή χορηγήθηκε.  

 

 

Β Γενικές υποχρεώσεις   

 1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να 

ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο 

ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση του από τη χρήση του προϊόντος. Τυχόν 

απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί παράπτωμα 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 Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά 

δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση. 

3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της ισχύουσας 

νομοθεσίας. 

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

της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.  
 

 

 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

 

 

 

      M. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ 
 


