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                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   30 - 5 - 2016 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  Αριθ.πρωτ: 5618/62703 
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ    

  

 
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: ΙSK BIOSCIENCE EUROPE 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  Τ.Κ. B-1050, Brussels 
TELEFAX: 210 9212090  (Δια της  
Πληροφορίες: Νίκος Παπανικολάου  ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε. 
Τηλέφωνο: 210 9287230  Φλέμιγκ 15 
e-mail: npapanikolaou@minagric.gr  151 23 – Μαρούσι) 
    e-mail: info@hellafarm.gr  
    
ΘΕΜΑ: 
 
 

«Τροποποίηση της με αριθ. 3027  άδειας διάθεσης στην αγορά του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (νηματοδωκτόνο) NEMATHORIN 10 G (δ.ο. 
fosthiazate) ως προς τις ειδικές συνθήκες στις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί» 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
      Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Καν. 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 44 αυτού.  

2. Tον Ν. 4036 (ΦΕΚ 8/Α/27-1-2012) σχετικά με τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, 

την ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 

Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα 

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

οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Την υπ’ αρίθμ. 9379/119137/2.11.2015 (ΦΕΚ 2367Β’/4.11.2015), με θέμα "Μεταβίβαση του 

δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, σε 

Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος 

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".  

5. Τις από 18-5-2016 και 26-5-2016 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Α. Τροποποιούμε τη με αριθ. 3027 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος (νηματοδωκτόνο) NEMATHORIN 10 G (δ.ο. fosthiazate), που χορηγήθηκε με την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 127356/24-3-2009 απόφασή μας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς ως 

προς τις ειδικές συνθήκες στις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί. 

Συγκεκριμένα, το σημείο Α6 διαμορφώνεται ως εξής: 
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Ειδικές συνθήκες 
γεωργικές, 
φυτοϋγείας ή 
περιβαντολλογικές 
υπό τις οποίες το 
σκεύασμα μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί 
ή να αποκλειστεί 

• Η εφαρµογή του σκευάσµατος στο ίδιο θερµοκήπιο, επιτρέπεται 

µόνο µία φορά ετησίως.  

• Φύτευση της καλλιέργειας µέσα σε τρεις ηµέρες από την εφαρµογή 

- ενσωµάτωση.  

• Σε περίπτωση εφαρµογής κατά µήκος των γραµµών η ποσότητα του 

προϊόντος υπολογίζεται µε βάση την έκταση στην οποία πραγµατικά 

θα εφαρµοσθεί.  

• Καθαρισµός µηχανηµάτων: Ο καθαρισµός των µηχανηµάτων που 

χρησιµοποιήθηκαν για την εφαρµογή του σκευάσµατος γίνεται µε 

νερό. Η διάθεση του νερού πλυσίµατος να γίνεται µε τρόπο που να 

διασφαλίζει ότι δεν θα ρυπανθούν τα υπόγεια ή υπέργεια ύδατα. 

 

 

ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. πρωτ. 127356/24-3-2009 απόφασή μας, με την οποία 

χορηγήθηκε η με αριθ. 3027 άδεια  διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 

NEMATHORIN 10 G, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 

 
 

ΣΠ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
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