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AΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1.

2.

3.
4.

Έχοντας υπόψη
Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 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 ειδικότερο το άρθρο 51 αυτού.
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 με το SANCO doc.357 /rev.3/ 2008
Tον Ν. 4036 (ΦΕΚ 8/Α/27-1-2012) σχετικά με τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά,
την ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
Την με αριθ. 10088/115732/26-9-2013 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων για την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και
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5.
6.
7.

8.

αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος
σημασίας»
Την αξιολόγηση του ΜΦΙ
Τη σχετική εισήγηση της υπηρεσίας
Τη με αριθ. 229/3553 (ΦΕΚ 75/B/16-1-2015) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για “Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό
Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος του
δικαιώματος να υπογράφουν με «Εντολή Αναπληρωτή Υπουργού»
Την από 11-9--2014 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την με αριθ. 3050 οριστική έγκριση του φυτοπροστατευτικού
προϊόντος(νηματοδοκτόνο) NEMATHORIN 150 EC (δ.ο. fosthiazate), που χορηγήθηκε με την
με. αριθ. 8137/82126/10-9-2012 απόφαση μας ως προς το φάσμα δράσης
Συγκεκριμένα τοσημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής:
Φάσμα δράσης
5
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ΕΧΘΡΟΣ- ΣΤΟΧΟΣ

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
(1)

Τομάτα,
μελιτζάνα
Θερμοκηπίου

Ακτινιδιά

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ
ΥΓΡΟ

(1)

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
L./ΣΤΡ (2)

ΜΕΓΙΣΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

L/HL

LT/ΣΤΡ.

Κομβονηματώδεις
(Meloidogyne spp.)

----

Η ποσότητα
νερού που
εφαρμόζεται
συνήθως
κατά τη
στάγδην
άρδευση

0.5-1

1

Εφαρμογή 3-6 μέρες
πριν τη μεταφύτευση σε
γυμνό έδαφος μέσω του
συστήματος στάγδην
άρδευσης. Η εφαρμογή
συμπίπτει με την
άρδευση που είναι
απαραίτητο να γίνεται
πριν τη μεταφύτευση της
καλλιέργειας

Κομβονηματώδεις
(Meloidogyne spp.)

0.1-0.2

500

0.5-1

1

Εφαρμογή την άνοιξη
πριν το άνοιγμα του 1ου
άνθους σε γυμνό
έδαφος μέσω του
συστήματος στάγδην
άρδευσης. Η εφαρμογή
πρέπει να γίνει σε
ομοιόμορφο και καλά
κατεργασμένο και
ποτισμένο έδαφος ενώ
πρέπει να ακολουθήσει
πότισμα με αρκετό νερό
ώστε να ενσωματωθεί
το προϊόν στο έδαφος
σε βάθος 10-15 εκ.

(1) Στόχος είναι να ενσωματωθεί το προϊόν σε βάθος 10-15 cm
(2) Η μικρότερη δόση να χρησιμοποιείται μόνο σε περιπτώσεις που σε όλη την έκταση του
θερμοκηπίου ή του αγρού ο πληθυσμός των νηματωδών είναι χαμηλός.
3) Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες
αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια της ακτινιδιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για τη
χρήση στην ακτινιδιά, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που
αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.
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Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα
ΙΙ της παρούσας

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 8137/82126/10-9-2012 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 3050 οριστική έγκριση
διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (νηματοδοκτόνο) NEMATHORIN 150 EC
όπως αυτή ισχύει σήμερα.
.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ
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