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AΠΟΦΑΣΗ 

Ο 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΚΑΙ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
Έχοντας υπόψη 

1. Τις διατάξεις του Π.∆. 115 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του 

Συµβουλίου», όπως έχει συµπληρωθεί και ειδικότερα το άρθρο 4 παρ.1 αυτού. 

2. Τη µε αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) Απόφαση του Υπ. Γεωργίας όσον αφορά «τον 

καθορισµό και την τυποποίηση της σήµανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρµάκων», 

όπως ισχύει σήµερα και τη µε αριθ. 265/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) Απόφαση του Υπ. 

Οικονοµίας και Οικονοµικών περί «Ταξινόµησης, συσκευασίας και επισήµανσης των 

επικίνδυνων παρασκευασµάτων σε εναρµόνιση προς την Οδηγία 1999/45 (ΕΕ L 200 της 

30.7.1999) του Ευ. Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, όπως ισχύει σήµερα. 

3. Την Απόφαση του Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών και του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων µε αριθ. 119119/19-7-2004 (ΦΕΚ 1177/Β/2-8-2004) για την «Τροποποίηση και 

συµπλήρωση των διατάξεων του Π.∆. 115/1997, Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Α΄ 104), σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 2003/82/ΕΚ της 

Επιτροπής». 

4. Την ΚΥΑ 101383/27-5-2003 (ΦΕΚ 736/Β/10-6-2003) Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών και 

Γεωργίας, µε την οποία καταχωρήθηκε στο Παράρτηµα Ι του Π∆ 115/1997 η δραστική ουσία 

deltamethrin.  

5. Τον κανονισµό  396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης 

Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρµάκων µέσα ή πάνω στα τρόφιµα 

και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 

91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου 

6. Τη γνωµοδότηση του Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ. για το 3
ο 
θέµα της 10

ης
/30-9-2008 Συνεδρίασης του.  

7. Το Π.∆. 206/2007, ∆ιορισµός Υπουργών και Υφυπουργών, (ΦΕΚ 232
Α
/19.9.2007). 

8. Τη µε αριθ.263545/4-1-2008 (ΦΕΚ 47Β’/18.1.2008) απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων για «µεταβίβαση στους Γενικούς Γραµµατείς, Ειδικό Γραµµατέα, Προϊσταµένους 

Γενικής ∆ιεύθυνσης, Προϊσταµένους ∆ιεύθυνσης και Προϊσταµένους Τµήµατος της εξουσίας να 

υπογράφουν µε “Εντολή Υπουργού”». 

9. Την από 27-10-2006 αίτηση της εταιρείας ΒΙΟΡΥΛ ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε. 

 

 

 



ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
 

 

 

 

Α Χορηγούµε  οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύµφωνα µε το Π∆ 115/97, άρθρο 4 

παρ.(1), στο φυτοπροστατευτικό προϊόν ECO-TRAP RB της εταιρείας ΒΙΟΡΥΛ ΧΗΜΙΚΗ 

ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε µε τα ακόλουθα 

στοιχεία: 

 

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

 

1.1 Αριθµός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ) 

1.1.α Ηµεροµηνία χορήγησης 

1.1.β Ηµεροµηνία λήξης 

1900 

30-10-2008 

31-10-2013 

 

 

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εµπορικό όνοµα ECO-TRAP  

1.2.β Μορφή:  RB (Ετοιµόχρηστο δόλωµα) 

 

1.3 ∆ραστική ουσία  

α) Κοινή ονοµασία της δραστικής ουσίας κατά ISO Deltamethrin 

(οµάδα πυρεθρινοειδή) 

 

 

 

 

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 

ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 

98,5% (β/β) min 

 

 

 

γ) Παρασκευαστής της δ.ο.: Bayer CropScience AG 

Alfred-Nobel-Straße 50 

D-40789 Monheim am Rhein 

Germany 

 

 

 

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 

επιχείρησης: BILAG Industries, PVT Ltd 

Ινδίας  

 

(η ∆/νση του εργοστασίου είναι  εµπιστευτική 

πληροφορία και βρίσκεται στο  Παράρτηµα Ι 

της παρούσας) 

 

 

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της  

δραστικής ουσίας: 

 Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής 

ουσίας deltamethrin  προσδιορίζονται στο 

Τµήµα J της  αίτησης µε ηµεροµηνία 21-1-

2004 (Αρ. Πρ. ΥΓ 91626) και παραµένουν 

στα αρχεία της Αρµόδιας Αρχής 

 



 

 

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασµα  

   

α) Κάτοχος της έγκρισης ΒΙΟΡΥΛ ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 

ΕΡΕΥΝΑ Α.Ε. 

ΑΜE: 139 

Τ.Κ.  190 14 AFIDNES 

Τηλ.:  22950 45100 

Fax:   22950 45250 

E-mail  vioryl@vioryl.gr  

             nragoussis@vioryl.gr  

 

   

β) Υπεύθυνος για την τελική 

συσκευασία και σήµανση (εφόσον είναι 

διαφορετικός από τον κάτοχο της 

έγκρισης) 

 

Ο κάτοχος της έγκρισης 

 

   

γ) Παρασκευαστής σκευάσµατος: ΒΙΟΡΥΛ Α.Ε.  

 

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του 

σκευάσµατος 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 

επιχείρησης: ΒΙΟΡΥΛ Α.Ε. 

 

(η ∆/νση του εργοστασίου είναι  εµπιστευτική 

πληροφορία και βρίσκεται στο  Παράρτηµα Ι 

της παρούσας) 

 

 

   

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του 

σκευάσµατος 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των 

επιχειρήσεων: ΒΙΟΡΥΛ Α.Ε. 

 

 

στ) Εγγυηµένη σύνθεση του 

σκευάσµατος: 
∆ραστική ουσία     

Deltamethrin     0,0187 % β/β 

Βοηθητικές ουσίες >99%β/β 

Που περιλαµβάνουν  

 1,7-∆ιοξασπυρο[5.5]Ενδεκάνιο  

(Φεροµόνη)     0,1000 % β/β   

∆ιττανθρακικό Αµµώνιο (ελκυστικό τροφής)  

87,5 % β/β 

Η πλήρης εγγυηµένη σύνθεση του 

σκευάσµατος  προσδιορίζεται στο Τµήµα 

Jτης  αίτησης µε ηµεροµηνία 9-9-2008 (Αρ. 

Πρ. ΥAAκT 122212) και παραµένει στα 

αρχεία της Αρµόδιας Αρχής 

 

 



 

2 Συσκευασίες 

2.2 Συσκευασία: 

 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 Κιβώτιο   100 τεµάχια  Χαρτοκιβώτιο 44 X 22 X25 cm 

    

 

 

3  Προορίζεται µόνο για επαγγελµατίες  χρήστες. 

 

Οδηγίες χρήσης: 

 Τρόπος εφαρµογής: 
 Ανάρτηση της ECO-TRAP στο µέσο περίπου της κόµης του δένδρου 

σε σκιερό µέρος, χωρίς να έρχεται σε επαφή µε φύλλα ή κλαδιά. Στον 

φάκελο της ECO-TRAP µε το διττανθρακικό αµµώνιο προσαρτάται και 

ένας εξατµιστήρας (κάψουλα) που περιέχει τη φεροµόνη φύλου του 

δάκου. Πριν από την ανάρτηση της ECO-TRAP ανοίγoνται µε το σύρµα 

ανάρτησης δύο µικρές οπές (διαµέτρου 1 mm) στο άνω µέρος του 

φακέλου, κατά τέτοιο τρόπο ώστε το σύρµα να διαπερνά και τις δύο 

όψεις του φακέλου, για να επιτρέπεται η σταδιακή έκλυση της αµµωνίας 

στο περιβάλλον. Για την απελευθέρωση της φεροµόνης ανοίγεται µικρή 

οπή στο κενό µέρος του εξατµιστήρα. 

 

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος και της συσκευασίας:   

Τα υλικά συσκευασίας  αφού καταστραφούν προηγουµένως µε τρύπηµα 

ή σχίσιµο, για τη διασφάλιση της µη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται 

σε σηµεία συλλογής για διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. 
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Κατηγορία και 

τρόπος δράσης: 

Εντοµοκτόνο που περιέχει την δραστική ουσία deltamethrin για την 

καταπολέµηση του δάκου της ελιάς. 

Ο τρόπος δράσης του ECO-TRAP βασίζεται στην τεχνική  

« προσέλκυσης και θανάτωσης ». Το ελκυστικό τροφής, διττανθρακικό 

αµµωνιακό άλας,  ελκύει και τα δύο φύλα ενώ  το ελκυστικό φύλου, 

φεροµόνη, ελκύει µόνο τα αρσενικά του δάκου.  

Τα έντοµα θανατώνονται κατά την επαφή µε την επιφάνεια της παγίδας.  

 

 



 

5  5.1 Φάσµα δράσης 

 
Σκεύασµα Εφαρµογή  

Καλλιε

ργεια 

Έντοµο-

στόχος Τύπος 

Περιεκτι 

κότητα 

σε δ.ο. 

Μέθοδος/

τρόπος 

Στάδιο ανάπτυξης Αριθµός 

(εύρος) 

Πυκνότητα 

παγίδων 

ECO-

TRAP 

Ελιά  

∆άκος της 

ελιάς 

Bactrocera 

(Dacus) 

oleae 

 

 

Eτοιµό 

χρηστο 

δόλωµα 

0.187 g 

deltamethr

in/kg 

 

 

Μαζική 

παγίδευση 

µε 

προσέλκυ

ση και 

θανάτωση 

του δάκου 

/Ανάρτησ

η παγίδων 

Πριν την 

ξυλοποίηση του 

πυρήνα 

και µε την  

αύξηση του 

πληθυσµού του 

εντόµου σύµφωνα 

µε τις συλλήψεις 

των ακµαίων στις 

παγίδες 

παρακολούθησης 

του 

δακοπληθυσµού 

 

 

 

 

1-2* Μία παγίδα 

ανά 2 

δένδρα ή 

ανά 1 

δένδρο** 

 

* Συµπληρωµατική ανάρτηση µπορεί να γίνει τον Σεπτέµβριο εφόσον κριθεί αναγκαίο λόγω 

ιδιαίτερα σηµαντικής αύξησης του δακοπληθυσµού. 

**Σε οµοιόµορφους ελαιώνες µε δένδρα µετρίου µεγέθους και κανονική φύτευση τοποθετείται µία 

παγίδα ECO-TRAP ανά δύο δένδρα. Σε ελαιώνες µε πολύ µεγάλα δένδρα και αραιή φύτευση 

τοποθετείται µία παγίδα ECO-TRAP ανά δένδρο.  
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Ειδικές συνθήκες 

γεωργικές, 

φυτοϋγείας ή 

περιβαντολλογικές 

υπό τις οποίες το 

σκεύασµα µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί 

ή να αποκλειστεί 

• Σε περίπτωση συµπληρωµατικής ανάρτησης η πρώτη σειρά 

ECO-TRAP παραµένει στα δένδρα έτσι ώστε τελικά να υπάρχει 

µία ECO-TRAP µε κάψουλα φεροµόνης  σε κάθε δένδρο. 

 

 

• Η εφαρµογή της µεθόδου πρέπει να γίνεται πάντοτε µε την 

παρουσία και επίβλεψη γεωπόνου, ο οποίος θα παρακολουθεί 

τον δακοπληθυσµό και θα καθορίζει το χρόνο ανάρτησης. 

Επίσης θα καθορίζει τις τυχόν συµπληρωµατικές εφαρµογές  που 

θα κριθούν αναγκαίες σε χρονιές εξαιρετικά µεγάλου 

δακοπληθυσµού. 

 

 

• Πρέπει να αποφεύγεται η χρησιµοποίηση της ECO-TRAP σε 

µικρό αριθµό δένδρων και σε µικρούς ελαιώνες, εφόσον αυτοί 

γειτονεύουν µε άλλους ελαιώνες  στους οποίους δεν 

εφαρµόζεται η µέθοδος µαζικής παγίδευσης. 

(να αναγραφεί σε εµφανές σηµείο της ετικέτας µε γράµµατα 

ιδιαίτερου χαρακτήρα και µεγέθους) 

 

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   
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Στοιχεία 

φυτοτοξικότητας, 

ευαισθησίας 

ποικιλιών και κάθε 

άλλης παρενέργειας 

στα φυτά ή τα 

προϊόντα τους. 

 

Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον χρησιµοποιείται σύµφωνα µε 

τις οδηγίες της ετικέτας. 

 

9  Σήµανση 

σκευάσµατος: 

Χn- Επιβλαβές  

N – Επικίνδυνο για το περιβάλλον. 
 

10  Φράσεις R R 22 – Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης 

R36/38 Ερεθίζει τα µάτια και το δέρµα 

R 50/53 – Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να 

προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο 

περιβάλλον. 

 

11  Φράσεις S  

S 1/2 – Φυλάξτε το κλειδωµένο, µακριά από παιδιά. 

S13 - Φυλάξτε το µακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές. 

S20/21 - Μην τρώτε, µην πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιµοποιείτε 

S24: Αποφεύγετε την επαφή µε το δέρµα  

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

νερό και ζητήστε ιατρική συµβουλή 

S28 Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε αµέσως µε άφθονο 

νερό και σαπούνι. 

S37: Να φοράτε κατάλληλα γάντια 

S45: Σε περίπτωση ατυχήµατος ή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε 

αµέσως ιατρική συµβουλή (δείξτε την ετικέτα εάν είναι δυνατόν)S60 

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

επικίνδυνα απόβλητα» 

S61 «Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον.  

SP1 Μη ρυπαίνετε τα νερά µε το προϊόν ή τη συσκευασία του 

 

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 

περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης. 
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Πρώτες βοήθειες - 

Αντίδοτο 

Σε περίπτωση ερεθισµού των µατιών ή δερµατικού ερεθισµού, πλυθείτε 

µε άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν επιµείνει ο ερεθισµός 

συµβουλευτείτε γιατρό.   
 

13 Προστασία των καταναλωτών  

   

13.1 Μέγιστα Όρια  

Υπολειµµάτων 

(MRLs) 

Φυτικά προϊόντα Προσωρινά 

σε mg/kg  
 

 ----   
 

13.2 Τελευταία επέµβαση 

πριν τη συγκοµιδή ή 

πριν τη διάθεση στην 

αγορά όταν πρόκειται 

για µετασυλλεκτικές 

χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα Ηµέρες 
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Συνθήκες 

αποθήκευσης, 

χρονική 

σταθερότητα του 

σκευάσµατος. 

παραµένει σταθερό για 2 χρόνια όταν φυλάσσεται στην αρχική 

συσκευασία του σε µέρος σκοτεινό και δροσερό (θερµοκρασία <30
o
C). 

  

 

 

 

15 Προστατευόµενα στοιχεία και µελέτες   

 Στο Παράρτηµα Ι (Annex I) του registration report καταγράφονται οι µελέτες στις 

οποίες στηρίχθηκε η παρούσα έγκριση κυκλοφορίας. Οι µελέτες αυτές, πλην των 

εµπιστευτικών, παραµένουν στα αρχεία της Αρµόδιας Αρχής στην διάθεση των 

ενδιαφεροµένων. 

 

16  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 χορηγήθηκε αυτή. 

 

 



 

Β Γενικές υποχρεώσεις    

 1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωµένος σε οποιαδήποτε χρονική 

στιγµή να ενηµερώσει την Αρµόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσµενείς 

επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του 

από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη µιας τέτοιας πληροφορίας 

αποτελεί αδίκηµα 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 το άρθρο 16 του Π∆ 115/1997 

και την παρούσα απόφαση. 

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

τους όρους της έγκρισης του σκευάσµατος και την ισχύουσα νοµοθεσία. 

5. Για κάθε εγκεκριµένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρµόδια Αρχή τελική 

ετικέτα πριν το προϊόν µε την συγκεκριµένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά. 

 

     

 

      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

  

 

 

  

        Κ. ΣΚΙΑ∆ΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



∆ – 7 (GAP) 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
Γεωργικό (ά) Φάρµακο (ά)  (κοινή ονοµασία) deltamethrin Σελίδες : 

EEC No (α) :   Χώρα  : ΕΛΛΑ∆Α 

Εµπορικό (ά)  όνοµα (τα) ECO-TRAP   

Κύρια χρήση π.χ. εντοµοκτόνο, µυκητοκτόνο  ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Καλλιέργεια 

Και/ή 

Συνθήκες 

χρήσης 

Κράτος 

Μέλος 
ή 

χώρα 

Εµπορικό 

όνοµα του 

σκευάσµα-

τος  

(Α) 

(Θ) 

ή 

(Κ) 

 

Εχθρός, οµάδα 

εχθρών ή 

ασθενειών ή 

ζιζανίων που 

ελέγχονται 

Σκεύασµα 

 

Εφαρµογή 

 

∆οσολογία ανά επέµβαση 

 

Τελευταία 

Επέµβαση 

πριν 

τη 

συγκοµιδή 

(ηµέρες) 

Παρατηρήσεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(α) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(β) 

 

 

 

(γ) 

Μορφή 

 

 

 

 

(δ-στ) 
 

Περιεκ 

σε δ.ο. 

 

 

 

(θ) 

Μέθοδος/ 

τρόπος 

 

 

 

   (στ-η) 

Στάδιο 

Ανάπτυξης 

και εποχή 

 

 

Αριθµός 
Εφαρµογ

ών 

Ελάχ. 

Μεγ. 
 

      

        (κ) 

χρονικό 

µεσοδιάστη

µα 

µεταξύ των 

εφαρµογών 

 (ελάχ.) 
 

  

γρ δ.ο. /  

εκατόλιτρο 

ελάχ.  µεγ. 
 

 

. 

λίτρα ψεκαστ. 

υγρού / 

εκτάριο 

ελαχ. µεγ. 

Γρ. δ.ο. 

/εκτάριο 

ελάχ.  µεγ. 
 

 

 

 

 

 

 

(λ) 

 

 

 

 

----- 

 

             (µ) 

Ελιά  

 

Ελλάς 
 

ECO-

TRAP 

Α 

 

∆άκος της ελιάς 
(Bactrocera oleae) 

 

RB 

0,187 

(g/Kg) 

 

Μαζική 

παγίδευση 

µε 

προσέλκυσ
η και 

θανάτωση 

του δάκου 

/Ανάρτηση 

παγίδων 

Πριν την 
ξυλοποίηση του 

πυρήνα 

και µε την 
αύξηση του 

πληθυσµού του 

εντόµου 

σύµφωνα µε τις 

συλλήψεις των 

ακµαίων στις 
παγίδες 

παρακολούθησης 

του 

δακοπληθυσµού 

1-2 

 

30 ηµέρες 1παγίδα ανά 

δύο δένδρα 

ή 

ανά δένδρο 

 1,50-1,70 

g/ha 

ΧΠ 

 

 

Παρατηρήσεις: (α)   Για τις καλλιέργειες, η ταξινόµηση της ΕΕ και του Codex (και τα δύο)   (η)   Τρόπος. Πχ σ΄ όλη την επιφάνεια, από αέρος, στις γραµµές, ατοµικά φυτά 

θα πρέπει να χρησιµοποιούνται.  Οπου βρίσκει εφαρµογή, οι συνθήκες           – ο τύπος του ψεκαστικού µηχανήµατος θα πρέπει να προσδιορίζεται 

χρήσης θα πρέπει να περιγράφονται (π.χ. καπνισµός των κατασκευών).  (θ)   g/kg ή g/lt 

(β)   Ανοιχτού αγρού (Α), εφαρµογές σε θερµοκήπια (Θ), ή σε κλειστούς χώρους (Κ). (ι)    Στάδιο ανάπτυξης κατά την τελευταία εφαρµογή (BBCH Monograph, Growth 

(γ)   πχ. Μασητικά και µυζητικά έντοµα, έτοµα εδάφους, έντοµα φυλλώµατος, ζιζάνια Stages of Prants, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), περιλαµβάνοντας όπου 



(δ)   πχ. Βρέξιµη σκόνη (WP), γαλακτοποιήσιµο συµπήκνωµα (EC) βρίσκει εφαρµογή, πληροφορίες σχετικά µε την εποχή κατά τον χρόνο εφαρµογής 
(ε)   GCPF Κώδικες – GIFAP Technical Monograph No 2, 1989.   (κ)   Ο ελάχιστος και ο µέγιστος δυνατόν αριθµός εφαρµογών υπό πρακτικές συνθήκες 

(στ)  όλες οι χρησιµοποιούµενες συντοµογραφίες θα πρέπει να εξηγούνται  (λ)   Ελάχιστο χρονικό µεσοδιάστηµα πριν τη συγκοµιδή 

(ζ)   Μέθοδος πχ. Ψεκασµός υψηλού όγκου, σκονισµός.    (µ)   Οι παρατηρήσεις µπορεί να περιλαµβάνουν: οικονοµική σηµασία / περιορισµόυς στη χρήση 

 

 

 


