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                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          Αθήνα,  30.09.2020 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ            Αριθμ. πρωτ:  9527/254811 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ   

 
Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  Ύδρας 2 και Λ. Κηφισίας 280 

Πληροφορίες:  Κ. Μητσοπούλου   Τ.Κ. 15232 Χαλάνδρι 

Τηλέφωνο:  
e-mail: 

210 92 87 165 
kmitsopoulou@minagric.gr 

 
e-mail: 

 

fotini.tsali@corteva.com 

 

ΘΕΜΑ: 
 

«Τροποποίηση της με αριθμό 14696 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος (εντομοκτόνο) JERDEZ 500 WG (sulfoxaflor (IsoclastTM Αctive) 50% β/β) ως προς 
το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήσεις)» 

 

AΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 21
ης

 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 51 αυτού. 

2. Το Νόμο 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. Τη με αριθμό 10088/115732/26-9-2013 απόφαση (ΦΕΚ Β΄/2587) σχετικά με την «Διαδικασία 

καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών 

διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας». 

4. Τις διατάξεις του 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. 

5. Τη με αριθ. πρωτ. 4933/75184/25-05-2018 (ΑΔΑ: Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ) απόφαση διορισμού του 

Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας και το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του 

Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», όπως ισχύει. 

6. Τη με αριθ. πρωτ. 14079/137462Π.Ε./28.03.2018 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η 

με αριθμό 14650 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του πανομοιότυπου 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) TRANSFORM 500 WG (sulfoxaflor (IsoclastTM 

Active) 50% β/β), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

7. Τη με αριθ. πρωτ. 3152/60058/17.04.2019 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με 

αριθμό 14696 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(εντομοκτόνο) JERDEZ 500 WG (sulfoxaflor (IsoclastTM Αctive) 50% β/β), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 
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8. Τη με αριθ. πρωτ. 9527/254811/15.09.2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Α Τροποποιούμε την με αριθμό 14696 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος (εντομοκτόνο) JERDEZ 500 WG (sulfoxaflor (Isoclast
TM

 Active) 50% β/β), που 

χορηγήθηκε με την Υπ. Αριθ. 3152/60058/17.04.2019 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης 

(διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήσεις) 

Συγκεκριμένα, τo σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής: 
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Φάσμα δράσης 

Δόσεις σκευάσματος 

Πεδίο 

Εφαρμογής 

 

 

 

Στόχος γραμ. 

σκευάσμ

./ 100 

λίτρα 

γραμ. 

σκευάσ./ 

στρέμμα 

Όγκος 

ψεκαστικού 

υγρού 

(L/στρ) 

Τρόπος και 

χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών 

ανά 

καλλιεργητι

κή περίοδο/ 

Μεσοδιά-

στημα 

εφαρμογών 

Αφίδες 

Aphis 

gossypii 

(APHIGO) 

 

ΒΑΜΒΑΚΙ  

(GOSHI) 

Χρήσεις 
ήσσονος 

σημασίας: 
Λύγκος 

Lygus sp.* 

(LYGUSP) 

 
Τζιτζικάκι 
Empoasca 

sp.* 

(EMPOSP) 

-- 4.8  30-80 

 

Εφαρμογή με την 

εμφάνιση των 

πρώτων αποικιών 

των εντόμων. 

Στάδιο: Από την 

ανάπτυξη των 

πλευρικών 

βλαστών ως το 

άνοιγμα του 70% 

των καρυδιών. 

(BBCH 20 – 87) 
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Παρατηρήσεις: 

1. Η μέγιστη δόση/ καλ. περίοδο είναι 9.6 γρ./ στρέμμα. 

2. Σε περίπτωση που ακολουθήσει βροχή πριν περάσει μία ώρα από τον ψεκασμό, υπάρχει 

πιθανότητα μικρής μείωσης της αποτελεσματικότητας.  

*«Για τις ανωτέρω χρήσεις ήσσονος σημασίας, δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα. 
Για τη χρήση αυτή, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που 
αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος» 

ΑΔΑ: Ψ77Φ4653ΠΓ-ΜΔΕ



 3 
 

 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
κ.α.α. 
 
 
 

 
                 Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ 

 
 

 

 

Β Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 3152/60058/17.04.2019 Απόφαση του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
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