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ΘΕΜΑ:  «Τροποποίηση της με αριθμό 14406 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος (εντομοκτόνο) LAMBDASTAR 2,5 WG (δ.ο. lambda-cyhalothrin 2,5 % β/β), ως προς 
τα εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος καθώς επίσης και τα στοιχεία στις ειδικές 
συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί». 

 
 

AΠΟΦΑΣΗ  
Ο  

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
 

      Έχοντας υπόψη: 
1. 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. 

2. 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. 

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 547/2011 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 απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 

4. Το με αριθμό πρωτ. 12862/330936/07.12.2020 «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών 
διάθεσης στην αγορά» έγγραφο της Υπηρεσίας. 

5. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄45). 
6. 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. 
7. Την 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).  

8. Τη με αριθμό πρωτ. 14026/358074/22.12.2020 αίτηση της εταιρείας SHARDA EUROPE B.V.B.A, Βελγίου, 
δια του υπεύθυνου επικοινωνίας». 

 
  

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ          

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,         14.04.2021 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 14026/358074 π.ε. 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 

  

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: SHARDA EUROPE B.V.B.A 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  (διά του υπεύθυνου επικοινωνίας, 

FAX: 210 92 12 090  της εταιρείας, 

Πληροφορίες: Ν. Αβραμίδης   Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. 

Τηλέφωνο: 210 92 87 224  – «AGRIBIZ» 
e-mail: navramidis@minagric.gr  Ξενίας 1, 115 27, Αθήνα 

e-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr) 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
I. Τροποποιούμε τη με αριθμό 14406 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(εντομοκτόνο) LAMBDASTAR 2,5 WG (δ.ο. lambda-cyhalothrin 2,5 % β/β) που χορηγήθηκε με την αριθμό 
πρωτ. 9318/93839/15.10.2012 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς τα 
εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος καθώς επίσης και τα στοιχεία στις ειδικές συνθήκες 
γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να 
αποκλειστεί. 

 
Τα σημεία 1.4ε και 6 του σκευάσματος διαμορφώνονται ως εξής: 

 
 

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα  
 

 

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος: Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των 
επιχειρήσεων: 
 
1. INDALVA, S.L.  

Ctra. De la Matanza, km 0.5 – 03300 Orihuela 
(Alicante), Ισπανία  
 

2. S.T.I. Solfotecnica Italiana SPA  
Via Torricelli 2, I-48010 Cotignola (RA), Ιταλία  
 

3. Organika Sarzyna, S.A.  
ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, 
Πολωνία  
 

4. AGROTECHNICA OBEE 
ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης (Σίνδου) Τ.Θ. 1112  
Τ.Κ. 570 22 
 

5. ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ Α.Ε. 
Οικ. Τετρ. 20 B 35, 57400, ΣΙΝΔΟΣ 
 

6. ΦΑΡΜΑΧΗΜ ΑΒΕΕ 
ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Θεσσαλονίκη 
 

7. Chemia S.p.a. 
Via Statale n.327- 44047 Dosso di S. Agostino 
(Ferrara) Ιταλία 
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6 Ειδικές συνθήκες  
γεωργικές, φυτοϋγείας ή 
περιβαντολλογικές  
υπό τις οποίες το σκεύασμα 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή 
να αποκλειστεί. 

Το σκεύασμα περιέχει lambda-cyhalothrin, που ανήκει στην 
ομάδα 3 κατά IRAC.  
 
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 το 
LAMBDASTAR 2,5 WG. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε 
εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό 
τρόπο δράσης.  

− Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των 
εχθρών/στόχων ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη 
ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις 
μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που 
ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα 
διαφορετικής ομάδας. 

 

 

 

 

 
 
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. 9318/93839/15.10.2012 απόφασή μας, όπως αυτή έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, σήμερα. 

 
 

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας» 
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
                      

                    
 
 

               Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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