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ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 14632 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) CLOSER 120 SC (δ.ο. sulfoxaflor (IsoclastTM 
Active) 12% β/ο) ως προς τις δηλώσεις προφύλαξης» 

 
 

 
AΠΟΦΑΣΗ  

Ο  
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
      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 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. Την αριθ. 619/46787/08-03-2019 (Β΄ 988/22-03-2019) κοινή Απόφαση του Υπουργού κ. Στ. Αραχωβίτη, 
του Υφυπουργού κ. Β. Κόκκαλη και της Υφυπουργού κ. Ο. Τελιγιορίδου με θέμα “Μεταβίβαση του 
δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού», «με εντολή Υφυπουργού» ή «με εντολή Υπουργού και 
Υφυπουργού», κατά περίπτωση, στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και 
Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και 
Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων”, όπως διορθώθηκε με 
την αριθ. 6 αναφορά «ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» στο ΦΕΚ Β’ αριθ. 1241/12-04-2019. 

4. Την σχετική έκθεση από την Αρμόδια Αρχή Αξιολόγησης. 
5. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 4212/88270/19.04.2019 αίτηση της εταιρείας ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ως 

υπεύθυνου επικοινωνίας της εταιρείας Dow AgroSciences Export S.A.S, Γαλλίας. 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

I. Τροποποιούμε τη με αριθ. 14632 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος (εντομοκτόνο) CLOSER 120 SC (δ.ο. sulfoxaflor (IsoclastTM Active) 12% β/ο) που χορηγήθηκε 
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με την με αριθ. πρωτ. 12303/118902/18.12.2017 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως 
προς  τις δηλώσεις προφύλαξης. 
 
Το σημείο 11 διαμορφώνεται ως εξής: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

11  Δηλώσεις 
προφύλαξης: 

P405+ P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.   
P270: Μη τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  
Ρ391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. 
Ρ501: Διάθεση του περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. 
“Να φοράτε κατάλληλα γάντια και ολόσωμη φόρμα κατά την 
ανάμιξη/φόρτωση, την εφαρμογή και την επανείσοδο στον αγρό»  
SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Να 
μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα 
/ Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης 
από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους). 

SPe3 Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους: 
Στα Εσπεριδοειδή, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Αμπέλι και δέντρα άνω 
των 2 μέτρων: 

 να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από μη 
γεωργική γη σε συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης της διασποράς 
του ψεκαστικού νέφους κατά 50%, ή  

 να χρησιμοποιηθούν ακροφύσια μείωσης της διασποράς του 
ψεκαστικού νέφους κατά 80%. 

Spe3: Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών αφήστε μία αψέκαστη 
ζώνη προστασίας 5 μέτρων, από επιφανειακά ύδατα.  

Spe8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα 
έντομα επικονίασης μην εφαρμόζετε κατά την ανθοφορία ή κατά την 
περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. Μην το χρησιμοποιείτε όταν υπάρχουν 
ανθισμένα ζιζάνια ή απομακρύνετε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Στις 
προ-ανθικές εφαρμογές, σταματήστε τις εφαρμογές 5 μέρες πριν την έναρξη 
της άνθησης.  
Οι μελισσοκόμοι θα πρέπει να φροντίζουν να απομακρύνουν ή να καλύπτουν 
τις κυψέλες κατά την διάρκεια και 5 ημέρες μετά την εφαρμογή από την 
περιοχή. 
Θερμοκηπιακές εφαρμογές:  μπορεί να επηρεάσει τα ωφέλιμα και τους 
επικονιαστές. Αποφύγετε την άσκοπη χρήση του προϊόντος. Προστατεύστε ή 
μετακινήστε τις αποικίες των επικονιαστών κατά τη διάρκεια της εφαρμογής 
καθώς και 5 μέρες μετά την εφαρμογή.  
 
Το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιείται παρουσία των ωφέλιμων 
οργανισμών Aleochara bilineata, Geocoris punctipes, Coccinella 
septempunctata, Chrysoperla carnea και C. rufilabris και αρπακτικών της 
οικογένειας Phytoseidae. 
 
Μην εξαπολύετε ωφέλιμα έντομα πριν περάσουν: 

 7 ημέρες από την εφαρμογή του προϊόντος για τα Orius laevigatus,   O. 
insidiosus, Hippodamia convergens και Macrolophus caliginosus, 
 

 21 ημέρες από την εφαρμογή του προϊόντος για τα Adalia bipunctata, 
Macrolophus basicornis, Nesidiocoris tenui και για τα υμενόπτερα 
παρασιτοειδή Eretmocerus mundus (παρασιτοειδές των αλευρωδών 
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Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum), Aphidius rhopalosiphi 
(παρασιτοειδές αφίδων των σιτηρών), Cales noacki (παρασιτοειδές 
του εριώδη αλευρώδη των εσπεριδοειδών Aleurothrixus floccosus).  

 
 
 

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. πρωτ. 12303/118902/18.12.2017 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

 
 
            Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
 
 

               Δρ. Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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