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                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   16 - 5 - 2016 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  Αριθ.πρωτ: 3897/45153 
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ    

  

 
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: Syngenta Hellas AEBE 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  15349 Ανθούσα Αττικής 
TELEFAX: 210 9212090  e-mail: voula.kalliakaki@syngenta.com  
Πληροφορίες: Νίκος Παπανικολάου   
Τηλέφωνο: 210 9287230   
e-mail: npapanikolaou@minagric.gr   
     
ΘΕΜΑ: 
 
 

«Τροποποίηση της με αριθ. 1973 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) INSEGAR 25 WG (fenoxycarb 25% β/β) ως 
προς το φάσμα δράσης» 

 
 

AΠΟΦΑΣΗ 
Ο 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
      Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/09 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

21
ης

 Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα τα 

άρθρα 44, 45 και 46 αυτού. 

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/486 της Επιτροπής της 29ης Μαρτίου 2016 για την τροποποίηση των 

παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες cyazofamid, cycloxydim, 

difluoroacetic acid, fenoxycarb, flumetralin, fluopicolide, flupyradifurone, fluxapyroxad, kresoxim-methyl, 

mandestrobin, mepanipyrim, metalaxyl-M, pendimethalin και tefluthrin μέσα ή πάνω σε ορισμένα 

προϊόντα. 

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 υπ’ αρίθ. 9379/119137/2.11.2015 (ΦΕΚ 2367Β’/4.11.2015) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του 

δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, σε 

Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων". 

5. Τις από 13-4-2016 και 18-4-2016 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

A. Τροποποιούμε το σημείο 5 (φάσμα δράσης) της ΥΑ 4188/46010/ 12-4-2013 άδειας διάθεσης στην αγορά του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) INSEGAR 25 WG (AEK 1973), όπως έχει μέχρι σήμερα 

τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με τα παρακάτω: 

 

 

5  5.1 Φάσμα δράσης 

Δόσεις σκευάσματος 

 

Πεδίο 

Εφαρμογής 

Στόχος 

γραμ. 

σκευάσ

ματος / 

100 

λίτρα 

ψεκ. 

υγρό 

Όγκος 

ψεκ. 

υγρού 

(λίτρα / 

στρέμμ

α) 

ΜΕΓΙΣΤΗ 

ΔΟΣΗ 

(γραμ. 

σκευάσμ./ 

στρέμμα) 

Τρόπος και 

χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο 

Εσπεριδοειδή  
(Λεμονιά, 

πορτοκαλιά, 

μανταρινιά)  

Κηροπλάστης 

(Ceroplastes sp) 

Λεκάνιο (Saissetia 

oleae) 

20-40 150 60 
Ψεκασμός των 

κινητών μορφών 

1  

 

Φυλλορύκτες  

(Phyllonorycter 

corylifoliella, Ph 

blancardella, 

Chemiostoma 

scitella, Lyonetia spp)  

50 150 75 

Με την έναρξη 

της εναπόθεσης 

των αυγών, που 

συνήθως 

συμπίπτει με το 

μέγιστο της 

πτήσης των 

ακμαίων  

 

2 εφαρμογές/14 

μέρες  

 

Φυλλοδέτες  

 
40 150 60 

Δύο ψεκασμοί 

εναντίον των 

προνυμφών του 

τελευταίου 

σταδίου  

 

2 εφαρμογές/ 

14 μέρες  

 

Καρπόκαψα  

(Cydia pomonella)  
40 

 

 

150 
60 

Με την έναρξη 

των πρώτων 

εναποθέσεων  

 

2 εφαρμογές/ 

14 μέρες  

 

Μηλοειδή  
(Μηλιά, 

αχλαδιά)  

Ψύλλα αχλαδιάς  

(Psylla pyri)  

100 

 

 

 

150 
150 Κατά την άνοιξη 

μέχρι τις αρχές 

του καλοκαιριού 

που ο πληθυσμός 

είναι ακόμα 

χαμηλός και δεν 

υπάρχει 

2 εφαρμογές/ 

14 μέρες  
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υπέρθεση των 

γενεών, ιδίως 

κατά την ένταξή 

του σε 

προγράμματα 

ολοκληρωμένης 

καταπολέμησης  

 

Κοκκοειδή  

(Quadraspidiotus 

perniciosus)  

150 

 

 

150 
225 

Όταν τα 2/3 του 

πληθυσμού είναι 

σε κινητά στάδια.  

 

2 εφαρμογές/ 

14 μέρες  

 

Ροδακινιά  
 

Φυλλοδέτες  
 

40 150 60 

Δύο ψεκασμοί 
εναντίον των 
προνυμφών του 
τελευταίου 
σταδίου  
 

2 εφαρμογές/ 
14 μέρες  
 

Aμπέλι  
 

Ευδεμίδα 

(Polychrosis botrana)  

Κογχυλίδα 
(Eupoecillia 

ambiquella)  

20-40  150 60 

Με την έναρξη 

των πρώτων 

εναποθέσεων 

αυγών  

 

2 εφαρμογές/ 

14 μέρες  

 

Ελιά  
 

Λεκάνιο (Saissetia 

oleae)  

 

40 150 60 

Όταν το 65% του 

πληθυσμού είναι 

σε κινητά στάδια  

 

1 εφαρμογή  

 

Δαμασκηνιά 

 

Καρπόκαψα 

δαμασκηνιάς  

(Cydia funebrana)  

 

30 150 45 

Πριν την ωοτοκία 

ή το αργότερο με 

την έναρξη 

αυτής. 

 

2 εφαρμογές  

(1 εφαρμογή 

ανά γενεά)  

 

 
 
Παρατηρήσεις: 
Οι προαναφερόμενες δόσεις, σε όλες τις καλλιέργειες, αφορούν σε ποσότητα 150 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά 

στρέμμα. Εάν ανά στρέμμα η ποσότητα του ψεκαστικού υγρού είναι μεγαλύτερη, τότε πρέπει να ρυθμιστούν 

ανάλογα οι δόσεις ανά 100λιτρο. 

 

Δαμασκηνιά:  

• Για την καλύτερη διαχείριση της ανθεκτικότητας, συνιστάται να γίνεται εναλλαγή με εντομοκτόνα που 

έχουν διαφορετικούς τρόπους δράσης. 

• Συνιστάται η παρακολούθηση της πορείας του ενήλικου πληθυσμού και της εξέλιξης της ωοτοκίας 

(τοποθέτηση ενός ωού συνήθως κοντά στον ποδίσκο του καρπού). 

• Υπεύθυνος σε σχέση με τις αποτυχίες όσον αφορά την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα του 
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προϊόντος για τη χρήση ήσσονος σημασίας, είναι το πρόσωπο που χρησιμοποιεί το φυτοπροστατευτικό 

προϊόν. 

 

Β. 1. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που έχουν ήδη διατεθεί σε καταστήματα χονδρικής ή λιανικής 

πώλησης, ο κάθε υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά οφείλει να χρησιμοποιήσει κάθε 

πρόσφορο μέσο επιδεχόμενο ελέγχου, για να ειδοποιήσει για την παρούσα τα καταστήματα χονδρικής ή 

λιανικής πώλησης που έχουν ήδη προμηθευτεί τα εν λόγω σκευάσματα. 

2. Κατά την πώληση συσκευασιών με παλαιές ετικέτες, ο υπεύθυνος επιστήμονας των καταστημάτων 

χονδρικής ή λιανικής πώλησης οφείλει να ενημερώνει για την παρούσα τους επαγγελματίες χρήστες, και 

να βεβαιώνει τούτο στο πεδίο των παρατηρήσεων του εντύπου ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης. 

3. Οι επαγγελματίες χρήστες που έχουν ήδη προμηθευτεί ποσότητες του σκευάσματος οφείλουν να 

συμμορφώνονται με την παρούσα απόφαση. 

 

Γ.  Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. πρωτ. 4188/46010/ 12-4-2013 Απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 

 
 

ΣΠ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
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