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«Τροποποίηση της με αριθμό 14694 άδειας διάθεσης στην αγορά του
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) LEBRON 0.5 GR (δ.ο tefluthrin 0,5% β/β),
ως προς τα εργοστάσια παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος, το φάσμα
δράσης, τα στοιχεία στις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό
τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί καθώς επίσης και τις
δηλώσεις προφύλαξης του σκευάσματος»

AΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ . Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
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Έχοντας υπόψη:
Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 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 45 αυτού.
Το ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά,
ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 546/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή
του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών
προϊόντων.
Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 547/2011 της Επιτροπής της 8 ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του
Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και
των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και
την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) με αριθμό 1907/2006.
Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 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 ζωϊκής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας
91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
Το με αριθμό πρωτ. 12862/330936/07.12.2020 «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση
αδειών διάθεσης στην αγορά» έγγραφο της Υπηρεσίας.
Το ν. 2690/1999 (Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
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9. Το ν. 4622/2019 (Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109
αυτού.
10. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής
«με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην
οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β΄4612/19-10-20).
11. Την αξιολόγηση του προϊόντος αναφοράς LEBRON από την Ισπανία (άδεια με αριθμό έγκρισης:
17502).
12. Τη με αριθμό πρωτ. 14105/359616/23.12.2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

I. Τροποποιούμε τη με αριθμό 14694 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού
προϊόντος (εντομοκτόνο) LEBRON 0.5 GR (δ.ο tefluthrin 0,5% β/β), η οποία χορηγήθηκε με την υπ.
αριθ. πρωτ. 2839/53213/10.04.2019 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς τα
εργοστάσια παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος, το φάσμα δράσης, τα στοιχεία στις
ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί καθώς επίσης και τις δηλώσεις προφύλαξης του σκευάσματος.
Τα σημεία 1.4δ, 1.4ε, 5, 6 και 11 διαμορφώνονται ως εξής:

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

δ) Εργοστάσια παρασκευής του
σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
1. SYNGENTA España, S.A.
La Relba, s/n, E-36400 Porriño (Pontevedra), Ισπανία
2. EXWOLD Technology Ltd
PO Box 270, Brenda Road, Hartlepool, TS25 2BW
Ηνωμένο Βασίλειο
3. MAGMA-AGRO ΑΕΒΕ
Οινόφυτα, Θέση Ποταμιά, Βοιωτίας
Ταχ. Δ/νση: 32 011 - Οινόφυτα, Βοιωτίας
Τηλ.: 2262030821-3
FAX: 2262030820
e-mail: nikos.kosmidis@magma-agro.gr
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ε) Εργοστάσια συσκευασίας του
σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
1. SYNGENTA España, S.A.
La Relba, s/n, E-36400 Porriño (Pontevedra), Ισπανία
2. EXWOLD Technology Ltd
PO Box 270, Brenda Road, Hartlepool, TS25 2BW
Ηνωμένο Βασίλειο
3. MAGMA-AGRO ΑΕΒΕ
Οινόφυτα, Θέση Ποταμιά, Βοιωτίας
Ταχ. Δ/νση: 32 011 - Οινόφυτα, Βοιωτίας
Τηλ.: 2262030821-3
FAX: 2262030820
e-mail: nikos.kosmidis@magma-agro.gr
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Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής

Στόχος

Δόσεις
Τρόπος και
σκευάσματος
χρόνος
εφαρμογής
γρ./στρ.

1200-1500

Μέγιστος
αριθμός
εφαρμογών
ανά
καλλιεργητική
περίοδο

Ζαχαρότευτλα
(BEAVA)

Έντομα εδάφους:
Σιδηροσκούληκα (Agriotes sp., AGRISP)
Ατομάρια (Atomaria linearis, ATOMLI)
Άλτης (Chaetocnema tibialis, CHAETI)
Σύμφυλα (Scutigerella immaculate, SCUTIM)
Τιπουλίδα (Tipula sp., TIPUSP)

Κατά τη
σπορά με
εφαρμογή
επί των
γραμμών και
ενσωμάτωση

1

Καλαμπόκι
(ZEAMX),
Γλυκό καλαμπόκι
(ZEAMS),
Σόργο
(SORVU)

1200-1500
Σιδηροσκούληκα (Agriotes sp., AGRISP)
Κατά τη
Αγροτίδα ή καραφατμέ (Agrotis sp., AGROSP)
σπορά με
Διαβρώτικα (Diabrotica sp., DIABSP)
εφαρμογή
Υλέμυια (Hylemya sp., HYLESP)
επί των
Σύμφυλα (Scutigerella immaculate, SCUTIM)
γραμμών και
Τιπουλίδα (Tipula sp., TIPUSP)
ενσωμάτωση

1

Ηλίανθος
(HELAN),
Σόγια
(GLXMA)

1200-1500
Σιδηροσκούληκα (Agriotes sp., AGRISP)
Αγροτίδα ή καραφατμέ (Agrotis sp., AGROSP)
Υλέμυια (Hylemya sp., HYLESP)
Άλτης (Chaetocnema tibialis, CHAETI)

Κατά τη
σπορά με
εφαρμογή
επί των
γραμμών και
ενσωμάτωση

1

Βαμβάκι
(GOSSS)

1000-1500
Σιδηροσκούληκα (Agriotes sp., AGRISP)
Αγροτίδα ή καραφατμέ (Agrotis sp., AGROSP)
Υλέμυια (Hylemya sp., HYLESP)
Άλτης (Chaetocnema tibialis, CHAETI)

Κατά τη
σπορά με
εφαρμογή
επί των
γραμμών και
ενσωμάτωση

1

Καρότο (Υ)
(DAUCA)

Σιδηροσκούληκα (Agriotes sp., AGRISP)
Αγροτίδα ή καραφατμέ (Agrotis sp.,
AGROSP)
Υλέμυια (Hylemya sp., HYLESP)
Άλτης (Chaetocnema tibialis, CHAETI)
Τιπουλίδα (Tipula sp., TIPUSP)
Καροτόμυγα (Chamaepsila rosae, PSILRO)

1000-1500

Κατά τη
σπορά με
εφαρμογή
επί των
γραμμών και
ενσωμάτωση

1
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Λαχανικά (Υ):
Τοµάτα
(LYPES),
Μελιτζάνα
(SOLME),
Πεπόνι
(CUMME),
Καρπούζι
(CITLA),
Λάχανο
(BRSOL),
Κουνουπίδι
(BRSOB),
Σέλινο
(APUGD),
Μάραθος
(FOEVU),
Μαρούλι
(LACSA),
Άλλα σαλατικά
υπαίθρου:
Λυκοτρίβολο
(VLLLO),
Σκαρόλες
(πικρίδα)
/ πλατύφυλλα
αντίδια
(CICEN),
Γαιοκάρδαµο
(BARVE),
Κάρδαµο
(LEPSA),
Ρόκα
(ERUVE),
Κόκκινο Σινάπι
(BRSJU),
Νεαρά φύλλα και
μίσχοι των
καλλιεργειών
(συµπεριλαµβανο
- µένης της
κράμβης)
που
συγκομίζονται
μέχρι το στάδιο
του
8ου πραγματικού
φύλλου,
Γογγύλι
(BRSRR),
Γουλί
(BRSNA),
Φασόλι µε λοβό
(PHSVX)
Μπιζέλι µε λοβό
(PIBSX)
Καπνός
(NIOTA)

1500-2000
Σιδηροσκούληκα (Agriotes sp., AGRISP)
Κατά τη
Αγροτίδα ή καραφατμέ (Agrotis sp., AGROSP)
σπορά με
Υλέμυια (Hylemya sp., HYLESP)
εφαρμογή
Άλτης (Chaetocnema tibialis, CHAETI)
επί των
Μηλολόνθη (Melolontha melolontha,
γραμμών και
MELOME)
ενσωμάτωση
Τιπουλίδα (Tipula sp., TIPUSP)
Σαρανταποδαρούσα (Blaniulus guttulatus,
BLANGU)
Καροτόμυγα (Chamaepsila rosae, PSILRO)
Ceutorhynchus pleurostigma (CEUTPL)

1

1200-1500
Σιδηροσκούληκα (Agriotes sp., AGRISP)
Αγροτίδα ή καραφατμέ (Agrotis sp., AGROSP)
Τιπουλίδα (Tipula sp., TIPUSP)

1

Κατά τη
σπορά με
εφαρμογή
επί των
γραμμών και
ενσωμάτωση
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Ελαιοκράμβη
(BRSNN)

Χρήσεις ήσσονος σημασίας:
Κευθόρρυγχος
Ceutorhynchus quadridens* (CEUTQU)
Άλτης
Psylliodes chrysocephala* (PSYICH)
Σκαθάρι της γύρης
Meligethes aeneus* (MELIAE)

1200-1500

Κατά τη
σπορά με
εφαρμογή
επί των
γραμμών και
ενσωμάτωση

1

Παρατηρήσεις:
Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο του αναμενόμενου επιπέδου προσβολής και του ιστορικού της
περιοχής.
*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές
επιπτώσεις στην καλλιέργεια της ελαιοκράμβης από τη χρήση του σκευάσματος. Για την εν λόγω χρήση
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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Ειδικές συνθήκες
γεωργικές, φυτοϋγείας ή
περιβαλλοντικές
υπό τις οποίες το σκεύασμα
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή
να αποκλειστεί.

Το σκεύασμα περιέχει tefluthrin, που ανήκει στην ομάδα
3 κατά IRAC.
Διαχείριση ανθεκτικότητας:
Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας συνιστάται
εναλλαγή σκευασμάτων που δεν ανήκουν στην ίδια
ομάδα. Ειδικότερα για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο
των προνυμφών του εντόμου του Diabrotica virgifera στον
αραβόσιτο, λόγω της μειωμένης κινητικότητας που
εμφανίζουν, συνιστάται η εφαρμογή της αμειψισποράς ως
ακολούθως:
α) 1:2 (δηλαδή στα 2 χρόνια καλλιέργειας ενός αγρού, το
ένα έτος να καλλιεργείται με αραβόσιτο). Εκτός του
αραβοσίτου προτείνονται οι εαρινές καλλιέργειες όπως το
βαμβάκι, η ελαιοκράμβη, ο βίκος, τα τεύτλα, η πατάτα ή
τα χειμερινά σιτηρά ή
β) 1:3 (δηλαδή στα 3 χρόνια καλλιέργειας ενός αγρού, το
ένα έτος να καλλιεργείται με αραβόσιτο). Εκτός του
αραβοσίτου προτείνεται η καλλιέργεια της μηδικής, ή
άλλα φυτά όπως της παραγράφου 2α).
Στο πρόγραμμα αμειψισποράς να αποφεύγεται η
καλλιέργεια της σόγιας, διότι υπάρχουν στοιχεία ότι στην
αμειψισπορά αραβόσιτου/σόγιας το έντομο αυτό έχει
προσαρμοστεί και ωοθετεί στα φυτά της σόγιας (γιατί
είναι συνήθως ανθισμένα όταν πετούν τα ακμαία).
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Δηλώσεις προφύλαξης

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από
παιδιά.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε
αυτό το προϊόν.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια και
προστατευτικά ενδύματα.
Φοράτε κατάλληλα γάντια και προστατευτική ενδυμασία
κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή
P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με
την εθνική νομοθεσία.
SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη
συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό
εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα
Spe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς
να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας με φυτική
κάλυψη 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για τις εξής
καλλιέργειες: καπνός, σόγια, ελαιοκράμβη, καρότο,
φυλλώδη και ριζωματώδη και καρποφόρα λαχανικά και 5
μέτρων για το βαμβάκι.
EUH 401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις
οδηγίες χρήσης.

II. Ετικέτα σκευάσματος:
•
•
•

Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα
απόφαση.
Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ,
επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας
ετικέτας.
Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις
συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. πρωτ. 2839/53213/10.04.2019 απόφασή μας, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ
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