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                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,        30.03.2021 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 3044/87297 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ      
 
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: SEIPASA SA, Ισπανίας. 
Ταχ.  Κώδικας:  176 71 - ΑΘΗΝΑ  (δια του υπεύθυνου επικοινωνίας, 
Πληροφορίες: Δ. Καραμάνου   tης εταιρείας 
Τηλέφωνο: 210 9287228  MedPest Consultancy Office  
e-mail: dkaramanou@minagric.gr   Κος Κώστας Μαρκάκης 
   25ης Μαρτίου 29, 19009 Ντράφι, Πικέρμι) 
  e-mail: kmarkakis@medpest.gr  
    
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 14732 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος (εντομοκτόνο) PIRECRIS (δ.ο. pyrethrins 2 % β/o), ως προς το φάσμα δράσης και 
τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί» 
 
 

 
 

AΠΟΦΑΣΗ  
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
 
      Έχοντας υπόψη: 
1. Τον υπ’ αρ 1107/2009 (L 309/24.11.2009) Κανονισμό (ΕΚ) 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 44 αυτού. 

2. Το ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική 
χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

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

6. 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).  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

I. Τροποποιούμε τη με αριθ. 14732 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
(εντομοκτόνο) PIRECRIS (δ.ο. pyrethrins 2 % β/o), η οποία χορηγήθηκε την υπ. αριθ. πρωτ. 
13626/325114π.ε./15.01.2020 απόφασή μας, ως προς το φάσμα δράσης και τις ειδικές συνθήκες 
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γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή 
να αποκλειστεί. 

 
Τα σημεία 5 και 6 διαμορφώνονται ως εξής: 

 

5 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος Χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγ. αριθμός 
εφαρμ/ ανά 
καλλ. περίοδο 
Μεσοδιάστημα 
εφαρμογών σε 
ημέρες 

κ.εκ. 
σκευάσματος 

/ στρέμμα  

Όγκος ψεκ. 
Υγρού 

(λίτρα / 
στρέμμα) 

κ.εκ. σκευ. / 
100 λίτρα 
ψεκ. Υγρό 

Τομάτα (Y/Θ) 
 (LYPES) 
Μελιτζάνα 
(Y/Θ) 
 (SOLME) 

Αλευρώδεις 
Bemisia 
tabaci- 
(BEMITA) 
Trialeurodes 
vaporariorum 
- (TRIAVA), 
 

90 - 150 30 – 100 

 

 

150 – 225 (1) Ψεκασμοί με 
την έναρξη της 
προσβολής  

3 / 7 

Πιπεριά (Y/Θ) 
 (CPSAN) 

Αφίδες  
Myzus 
persicae  
(MYZUPE),  
Aphis gossypii  
(APHIGO)  

70 - 120 30 – 100 

 

 

 

120 – 180 (1) Ψεκασμοί με 
την έναρξη της 
προσβολής  

3 / 7 

Μαρούλια (Y) 
Lactuca sativa 
(LACSA) 
(Μαρούλι 
Iceberg  
Μαρούλι 
σαλάτα  
Στρογγυλά 
μαρούλια  
Κοινό μαρούλι 
Σπανάκι (Y) 
 (SPQOL) 

Αφίδες 
Nasonovia 
ribisnigri 
(NASORN), 
Myzus 
persicae 
(MYZUPE), 
Hyperomyzus 
lactucae 
(HYPELA) 

70 - 150 30 – 75 

 

 

 

150 – 200 (1) Ψεκασμοί με 
την έναρξη της 
προσβολής 

3 / 7 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
1. Η υψηλή δόση ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού να εφαρμόζεται με τον μικρότερο όγκο ψεκαστικού 

υγρού και η χαμηλή δόση ανά 100 λίτρα ψεκαστικού υγρού να εφαρμόζεται με το μεγαλύτερο όγκο 
ψεκαστικού υγρού ώστε να μην ξεπερνιέται η μέγιστη δόση ανά στρέμμα, όπως είναι ορισμένη ανά  
καλλιέργεια (κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα). 

2. Για φυλλώδη εφαρμογή ρυθμίστε το νερό της δεξαμενής σε pH 6.5-7 . 
3. Οι εφαρμογές να γίνονται στις δροσερές ώρες της ημέρας, νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα.  
4. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.  
5. Εξασφαλίστε καλή κάλυψη των φυτών, ιδίως της κάτω επιφάνειας των φύλλων σε περίπτωση προσβολής 

από αλευρώδεις. 
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6 Ειδικές συνθήκες 
γεωργικές, φυτοϋγείας 
ή περιβαλλοντικές υπό 
τις οποίες το σκεύασμα 
μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ή να 
αποκλειστεί 

Να μη συνδυάζεται με ισχυρά αλκαλικά ή όξινα σκευάσματα 
 
Διαχείριση ανθεκτικότητας 
Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική pyrethrins, η οποία ανήκει στην 
ομάδα 3 κατά ΙRAC. 
Συνιστάται η εναλλαγή με εντομοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την 
ομάδα προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας. 
 

 

 

 

 

 

 
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. 13626/325114π.ε./15.01.2020 απόφασή μας. 
 
 

       «Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας» 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
 

 
 

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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