
 

TRIONA.doc 

 

 

Αθήνα,      02-05-2006 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
 

Αριθ. πρωτ.:   117788 

Ταχ. ∆/νση:     Λ. Συγγρού 150 
Τ.Κ.:                176 71 - ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος 
Τηλέφωνο:      210 928 72 11 
FAX:                210 92 12 090 
E-mail:             syg046@minagric.gr  

 

 
 
 

ΘΕΜΑ: “ Προσωρινή χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντοµοκτόνο)  TRIONA, 
     για την αντιµετώπιση του εντόµου  Marchalina hellenica  σε πεύκα αστικών και  

    περιαστικών περιοχών της Αττικής,  µε βάση το άρθρο  8  (παρ. 4)  του  Π.∆. 115/97 ” 
 

 
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  8 παρ. 4 αυτού. 

2. Τη γνωµοδότηση για το  1ο  θέµα της  1ης/18-4-2006  Συνεδρίασης του  Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ. 
3. Τη αριθµ. Υ132/11.10.2004 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων Αλέξανδρο Κοντό» (1533 ΤΒ/14.10.2004). 

4. Τη αριθµ. 301509/19.11.2004 Απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 
«Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραµµατείς, Γενικούς ∆ιευθυντές, ∆ιευθυντές και Τµηµατάρχες 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της εξουσίας να υπογράφουν “µε εντολή 
Υφυπουργού” (1762 ΤΒ/30.11.2004)». 

5. Το πρόβληµα της προσβολής των πεύκων των αστικών και περιαστικών περιοχών της Αττικής. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
Χορηγούµε έγκριση προσωρινής διάθεσης στην αγορά  (κατά παρέκκλιση των διατάξεων του 
άρθρου  4  του  Π∆ 115/1997)  στο φυτοπροστατευτικό προϊόν  (εντοµοκτόνο)  TRIONA  της 
εταιρείας  BASF Agro Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.,  για αντιµετώπιση του εντόµου  Marchalina hellenica  σε 
πεύκα αστικών και περιαστικών περιοχών της Αττικής,  το έτος  2006. 
 
1 Νοµοθεσία:  Η παρούσα έγκριση χορηγείται σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ. 4 του Π∆ 115/1997. 

 

2  Όροι και προϋποθέσεις για την διάθεση του σκευάσµατος:   Το προϊόν θα πληροί τις 
προϋποθέσεις και τους όρους που αναφέρονται στη µε αριθ.  1578/15.4.92  έγκρισή του, όπως 
ισχύει σήµερα. 
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3 Όροι χορήγησης της έγκρισης:   
Η παρούσα έγκριση χορηγείται για αντιµετώπιση του  Marchalina hellenica  στα πεύκα αστικών 
και περιαστικών περιοχών των ∆ήµων και Κοινοτήτων του Ν. Αττικής, ως κατωτέρω: 
 
3.1 Αριθµός εφαρµογών:   µία  (1). 
 
3.2 Χρόνος εφαρµογής:  Μετά την επώαση των ωών και όταν το ποσοστό των ερπουσών 

προνυµφών ανέρχεται σε  70%.  Ο ακριβής χρόνος επέµβασης, θα προσδιορίζεται από τους 
γεωπόνους των ∆ήµων και Κοινοτήτων  ή  της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αττικής  ή  άλλης 
Κρατικής Υπηρεσίας. 

 
3.3 Περίοδος ισχύος της Απόφασης:  από  20 Μαΐου 2006  έως  20  Ιουνίου 2006. 
 
3.4 ∆όση εφαρµογής:  2  λίτρα  σκευάσµατος  ανά  100  λίτρα  ψεκαστικού υγρού. 
 
3.5 Τρόπος εφαρµογής:  Ψεκασµός, µε καλή διαβροχή, των προσβεβληµένων από το  Marchalina 

hellenica  µερών των πεύκων. 
 
3.6 Περιορισµοί - Απαγορεύσεις: 

-Απαγορεύεται η εφαρµογή του σε δασικά οικοσυστήµατα. 
-Απαγορεύεται η εφαρµογή του σε πεύκα που έχουν µελιτώδη εκκρίµατα και όταν 
παρατηρείται δραστηριοποίηση των µελισσών.  

-Η µε βάση την παρούσα έγκριση χρήση του εντοµοκτόνου  TRIONA  για την αντιµετώπιση 
του εντόµου  Marchalina hellenica  στα πεύκα των αστικών και περιαστικών περιοχών του Ν. 
Αττικής, θα πραγµατοποιείται: 

α) Σε κοινόχρηστους χώρους, µε ευθύνη των κατά τόπους ∆ήµων και Κοινοτήτων, οι οποίοι: 
• Θα καθορίσουν την ακριβή ηµεροµηνία εφαρµογής του σκευάσµατος. 
• Θα λάβουν όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την ασφαλή χρήση του. 

β) Σε ιδιωτικούς χώρους  (αυλές σπιτιών, οικόπεδα κλπ),  µε  ευθύνη  των  ενδιαφερόµενων.   
Η εφαρµογή θα διενεργείται τον χρόνο που γίνεται εφαρµογή στους κοινόχρηστους χώρους 
της περιοχής. 

4 Γενικές υποχρεώσεις: Ο κάτοχος της έγκρισης, οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες είναι υποχρεωµένοι 
να ενηµερώσουν την Αρµόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσµενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και 
το περιβάλλον, που θα περιέλθουν σε γνώση τους, από την εν λόγω χρήση του προϊόντος. Τυχόν 
απόκρυψη µιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκηµα και διώκεται ποινικά. 

 
 
         Ε.Υ. 

        Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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