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ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της με αριθ. 3055 έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(νηματωδοκτόνο) FLOCTER 5 WP (δραστική ουσία Bacillus firmus I-1582) σε 

χρήσεις ήσσονος σημασίας »   
 

 

 

AΠΟΦΑΣΗ  

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
 

 

      Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/09 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην 

αγορά και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού. 

2. Το Νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση 

αυτών και συναφείς διατάξεις. 

3. Τη με αριθ. 10088/115732/26.9.13 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 2587/Β΄/14.10.13) με θέμα τη “διαδικασία 

καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης 

στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας ”. 

4. Τη σχετική με το θέμα Έκθεση Αξιολόγησης καθώς και το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν σχόλια 

από τα άλλα ΚΜ της νότιας ζώνης. 

5. Τη με αριθ. Υ103/2.3.15 (ΦΕΚ 309/Β΄/2.3.15) Απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα “Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, Ευάγγελο Αποστόλου, του Δημητρίου”.   

6. Τις με αριθ. πρωτ. 13669/155854/9.12.14 και 3983/47014/29.4.15 σχετικές αιτήσεις της εταιρείας 

BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ. 

7. Το Εισηγητικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

A. Τροποποιούμε τη με αριθ. 3055 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (νηματωδοκτόνο) 

FLOCTER 5 WP (δραστική ουσία Bacillus firmus I-1582), η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. 

8524/93719/26.8.14 Απόφασή μας και τροποποιήθηκε με τη με αριθ. 10303/114837/2.10.14 Απόφασή 

μας, ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε χρήσεις ήσσονος σημασίας), ως ακολούθως:  
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Μετά την παρ. 5 της με αριθ. 8524/93719/26.8.14 Απόφασής μας, προστίθεται η ακόλουθη 

παράγραφος: 
 

 

5α: Χρήσεις ήσσονος σημασίας: 

Πεδίο Εφαρμογής Στόχος Δόσεις σκευάσματος Τρόπος και χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο 

Χλγρ. 

(κιλά)σκ./σ

τρέμμα 

(max) 

Γρ./ 

100 

λίτρα 

ψεκ. 

Υγρού 

Όγκος 

ψεκ. 

υγρού 

λιτρα / 

στρέμμα 

ΜΠΑΜΙΑ  

 

Νηματώδεις 

(Heterodera spp, 

Meloidogyne 

spp, etc.) 

8 --- 50-100  Μία εφαρμογή  

(Ψεκασμός εδάφους) 

Ψεκάστε την 

επιφάνεια του 

εδάφους για σπορά, 

μέχρι και 7 ημέρες 

πριν, για πιο ελαφριά 

απορρόφηση. Σε κάθε 

περίπτωση πρέπει 

μετά την εφαρμογή να 

διατηρήσετε το 

έδαφος υγρό, 

ποτίζοντας.   

1 

4 (1
η
 

εφαρμογή) 

+  

4 (2
η
 

εφαρμογή) 

--- 50-100  Σταδιακές 

εφαρμογές (2)  

(Ψεκασμός εδάφους ) 

1η εφαρμογή: 

Ψεκάστε την 

επιφάνεια του 

εδάφους για σπορά 

και μέχρι και 7 ημέρες 

πριν για πιο ελαφριά 

απορρόφηση.  

 

2η εφαρμογή: 

Ψεκάστε την 

επιφάνεια του 

εδάφους 5-10 ημέρες 

μετά τη σπορά και 

πριν από τη 

βλάστηση.  

Και στις δύο 

περιπτώσεις μετά την 

εφαρμογή το έδαφος 

πρέπει να ποτίζεται 

για να διατηρείται 

υγρό.   

2 

ΡΟΚΑ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νηματώδεις 

(Meloidogyne 

incognita, 

Meloidogyne 

javanica) 

8 --- 50-100 Μία εφαρμογή  
(Ψεκασμός εδάφους)  

Ψεκάστε την 

επιφάνεια του 

εδάφους για σπορά, 

μέχρι και 7 ημέρες 

πριν, για πιο ελαφριά 

απορρόφηση. Σε κάθε 

περίπτωση πρέπει 

μετά την εφαρμογή να 

διατηρήσετε το 

έδαφος υγρό, 

ποτίζοντας.  

1 
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4 (1
η
 

εφαρμογή) 

+  

4 (2
η
 

εφαρμογή) 

--- 50-100 Σταδιακές 

εφαρμογές (2)  
(Ψεκασμός εδάφους)  

1η εφαρμογή: 

Ψεκάστε την 

επιφάνεια του 

εδάφους για σπορά 

και μέχρι και 7 ημέρες 

πριν για πιο ελαφριά 

απορρόφηση. 

  

2η εφαρμογή: 

Ψεκάστε την 

επιφάνεια του 

εδάφους 5-10 ημέρες 

μετά τη σπορά και 

πριν από τη 

βλάστηση.  

Και στις δύο 

περιπτώσεις μετά την 

εφαρμογή το έδαφος 

πρέπει να ποτίζεται 

για να διατηρείται 

υγρό.  

2 

ΣΕΛΙΝΟ  
(ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νηματώδεις 

(Meloidogyne 

incognita, 

Meloidogyne 

javanica) 

8 --- 300-600  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μία εφαρμογή  

(Σύστημα στάγδην 

άρδευσης) 

Πριν τη μεταφύτευση. 

Εφαρμόστε 3-10 

ημέρες πριν τη 

μεταφύτευση. Μετά 

την εφαρμογή το 

έδαφος πρέπει να 

ποτίζεται για να 

διατηρείται υγρό. 

1 

4 (1
η
 

εφαρμογή) 

+  

4 (2
η
 

εφαρμογή) 

--- 300-600  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σταδιακές 

εφαρμογές (2)  

(Σύστημα στάγδην 

άρδευσης) 

1η εφαρμογή:  

Πριν τη μεταφύτευση.  

3-10 ημέρες πριν τη 

μεταφύτευση. Μετά 

την εφαρμογή το 

έδαφος πρέπει να 

ποτίζεται για να 

διατηρείται υγρό.  

 

2η εφαρμογή: Μετά τη 

μεταφύτευση. 5-10 

ημέρες μετά τη 

μεταφύτευση.   

2 

ΣΕΛΙΝΟ  

(ΥΠΑΙΘΡΟΥ) 

Νηματώδεις 

(Meloidogyne 

incognita, 

Meloidogyne 

javanica) 

8 --- 50-100 Μία εφαρμογή  
(Ψεκασμός εδάφους)  

Ψεκάστε την επιφάνεια 

του εδάφους για σπορά, 

μέχρι και 7 ημέρες πριν, 

για πιο ελαφριά 

απορρόφηση. Σε κάθε 

περίπτωση πρέπει μετά 

την εφαρμογή να 

διατηρήσετε το έδαφος 

υγρό, ποτίζοντας.  

1 
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4 (1
η
 

εφαρμογή) 

+  

4 (2
η
 

εφαρμογή) 

--- 50-100 Σταδιακές 

εφαρμογές (2)  
(Ψεκασμός εδάφους)  

1η εφαρμογή: 

Ψεκάστε την 

επιφάνεια του 

εδάφους για σπορά 

και μέχρι και 7 ημέρες 

πριν για πιο ελαφριά 

απορρόφηση.  

 

2η εφαρμογή: Ψεκάστε 

την επιφάνεια του 

εδάφους 5-10 ημέρες 

μετά τη σπορά και πριν 

από τη βλάστηση.  

Και στις δύο 

περιπτώσεις μετά την 

εφαρμογή το έδαφος 

πρέπει να ποτίζεται για 

να διατηρείται υγρό.  

2 

ΑΝΤΙΔΙ  

 

Νηματώδεις 

(Meloidogyne 

incognita, 

Meloidogyne 

javanica) 

8 --- 50-100 Μία εφαρμογή  
(Ψεκασμός εδάφους)  

Ψεκάστε την επιφάνεια 

του εδάφους για 

σπορά, μέχρι και 7 

ημέρες πριν, για πιο 

ελαφριά απορρόφηση. 

Σε κάθε περίπτωση 

πρέπει μετά την 

εφαρμογή να 

διατηρήσετε το έδαφος 

υγρό, ποτίζοντας.  

1 

 

4 (1
η
 

εφαρμογή) 

+  

4 (2
η
 

εφαρμογή) 

--- 50-100 Σταδιακές 

εφαρμογές (2)  
(Ψεκασμός εδάφους)  

1η εφαρμογή: 

Ψεκάστε την 

επιφάνεια του 

εδάφους για σπορά 

και μέχρι και 7 ημέρες 

πριν για πιο ελαφριά 

απορρόφηση.  

 

2η εφαρμογή: 

Ψεκάστε την 

επιφάνεια του 

εδάφους 5-10 ημέρες 

μετά τη σπορά και 

πριν από τη 

βλάστηση.  

Και στις δύο 

περιπτώσεις μετά την 

εφαρμογή το έδαφος 

πρέπει να ποτίζεται 

για να διατηρείται 

υγρό.  

2 

ΡΕΒΙΘΙ  

 

Νηματώδεις 

(Heterodera 

spp, 

Meloidogyne 

spp, etc.) 

8 --- 50-100 Μία εφαρμογή  
(Ψεκασμός εδάφους)  

Ψεκάστε την 

επιφάνεια του 

εδάφους για σπορά, 

μέχρι και 7 ημέρες 

πριν, για πιο ελαφριά 

απορρόφηση. Σε κάθε 

1 
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περίπτωση πρέπει 

μετά την εφαρμογή να 

διατηρήσετε το 

έδαφος υγρό, 

ποτίζοντας.  

4 (1
η
 

εφαρμογή) 

+  

4 (2
η
 

εφαρμογή) 

--- 50-100 Σταδιακές 

εφαρμογές (2)  
(Ψεκασμός εδάφους)  

1η εφαρμογή: 

Ψεκάστε την 

επιφάνεια του 

εδάφους για σπορά 

και μέχρι και 7 ημέρες 

πριν για πιο ελαφριά 

απορρόφηση.  

 

2η εφαρμογή: 

Ψεκάστε την 

επιφάνεια του 

εδάφους 5-10 ημέρες 

μετά τη σπορά και 

πριν από τη 

βλάστηση.  

Και στις δύο 

περιπτώσεις μετά την 

εφαρμογή το έδαφος 

πρέπει να ποτίζεται 

για να διατηρείται 

υγρό.  

2 

ΞΗΡΟ ΦΑΣΟΛΙ   

 

Νηματώδεις 

(Heterodera spp, 

Meloidogyne 

spp, etc.) 

8 --- 50-100 Μία εφαρμογή  
(Ψεκασμός εδάφους)  

Ψεκάστε την 

επιφάνεια του 

εδάφους για σπορά, 

μέχρι και 7 ημέρες 

πριν, για πιο ελαφριά 

απορρόφηση. Σε κάθε 

περίπτωση πρέπει 

μετά την εφαρμογή να 

διατηρήσετε το 

έδαφος υγρό, 

ποτίζοντας.  

1 

 

4 (1
η
 

εφαρμογή) 

+  

4 (2
η
 

εφαρμογή) 

--- 50-100 Σταδιακές 

εφαρμογές (2)  
(Ψεκασμός εδάφους)  

1η εφαρμογή: 

Ψεκάστε την 

επιφάνεια του 

εδάφους για σπορά 

και μέχρι και 7 ημέρες 

πριν για πιο ελαφριά 

απορρόφηση.  

 

2η εφαρμογή: Ψεκάστε 

την επιφάνεια του 

εδάφους 5-10 ημέρες 

μετά τη σπορά και πριν 

από τη βλάστηση.  

Και στις δύο 

περιπτώσεις μετά την 

εφαρμογή το έδαφος 

πρέπει να ποτίζεται για 

να διατηρείται υγρό.  

2 
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ΣΚΟΡΔΟ  

 

Νηματώδεις 

(Heterodera spp, 

Meloidogyne 

spp, etc.) 

8 --- 50-100 Μία εφαρμογή  
(Ψεκασμός εδάφους)  

Ψεκάστε την 

επιφάνεια του 

εδάφους για σπορά, 

μέχρι και 7 ημέρες 

πριν, για πιο ελαφριά 

απορρόφηση. Σε κάθε 

περίπτωση πρέπει 

μετά την εφαρμογή να 

διατηρήσετε το 

έδαφος υγρό, 

ποτίζοντας.  

1 

 

4 (1
η
 

εφαρμογή) 

+  

4 (2
η
 

εφαρμογή) 

--- 50-100 Σταδιακές 

εφαρμογές (2)  
(Ψεκασμός εδάφους)  

1η εφαρμογή: 

Ψεκάστε την 

επιφάνεια του 

εδάφους για σπορά 

και μέχρι και 7 ημέρες 

πριν για πιο ελαφριά 

απορρόφηση.  

 

2η εφαρμογή: Ψεκάστε 

την επιφάνεια του 

εδάφους 5-10 ημέρες 

μετά τη σπορά και πριν 

από τη βλάστηση.  

Και στις δύο 

περιπτώσεις μετά την 

εφαρμογή το έδαφος 

πρέπει να ποτίζεται για 

να διατηρείται υγρό.  

2 

ΡΑΠΑΝΑΚΙ  Νηματώδεις 

(Heterodera spp, 

Meloidogyne 

spp, etc.) 

8 --- 50-100 Μία εφαρμογή  
(Ψεκασμός εδάφους)  

Ψεκάστε την 

επιφάνεια του 

εδάφους για σπορά, 

μέχρι και 7 ημέρες 

πριν, για πιο ελαφριά 

απορρόφηση. Σε κάθε 

περίπτωση πρέπει 

μετά την εφαρμογή να 

διατηρήσετε το 

έδαφος υγρό, 

ποτίζοντας.  

1 

 

4 (1
η
 

εφαρμογή) 

+  

4 (2
η
 

εφαρμογή) 

--- 50-100 Σταδιακές 

εφαρμογές (2)  
(Ψεκασμός εδάφους)  

1η εφαρμογή: 

Ψεκάστε την 

επιφάνεια του 

εδάφους για σπορά 

και μέχρι και 7 ημέρες 

πριν για πιο ελαφριά 

απορρόφηση.  

 

2η εφαρμογή: 

Ψεκάστε την 

επιφάνεια του 

εδάφους 5-10 ημέρες 

μετά τη σπορά και 

πριν από τη 

2 
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βλάστηση.  

Και στις δύο 

περιπτώσεις μετά την 

εφαρμογή το έδαφος 

πρέπει να ποτίζεται 

για να διατηρείται 

υγρό.  
ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ 

ΦΥΤΑ 

ΥΠΑΙΘΡΟΥ: 

(Ρίγανη, 

Βασιλικός, 

Δυόσμος, Γιασεμί, 

Γλυκάνισος, 

Δάφνη, 

Δενδρολίβανο, 

Δίκταμο, Θυμάρι, 

Κάππαρη, 

Κορίανδρος, 

Κρόκος, Κύμινο, 

Λεβάντα, 

Μάραθος, 

Μαντζουράνα, 

Μελισσόχορτο, 

Μέντα, 

Μαϊντανός, 

Άνιθος, Μαστίχα 

Χίου, Αρώνια, 

Χαμομήλι, 

Φασκόμηλο, 

Ύσσωπος, 

Σάλβια, Τσάι 

βουνού, 

Τριανταφυλλιά 
(για αρωματοποιία)) 

Νηματώδεις 

(Heterodera 

spp, 

Meloidogyne 

spp, etc.) 

8 --- 50-100 Μία εφαρμογή  
(Ψεκασμός εδάφους)  

Ψεκάστε την 

επιφάνεια του 

εδάφους για σπορά, 

μέχρι και 7 ημέρες 

πριν, για πιο ελαφριά 

απορρόφηση. Σε κάθε 

περίπτωση πρέπει 

μετά την εφαρμογή να 

διατηρήσετε το 

έδαφος υγρό, 

ποτίζοντας.  

1 
 

4 (1
η
 

εφαρμογή) 

+  

4 (2
η
 

εφαρμογή) 

--- 50-100 Σταδιακές 

εφαρμογές (2)  
(Ψεκασμός εδάφους)  

1η εφαρμογή: 

Ψεκάστε την 

επιφάνεια του 

εδάφους για σπορά 

και μέχρι και 7 ημέρες 

πριν για πιο ελαφριά 

απορρόφηση.  

 

2η εφαρμογή: Ψεκάστε 

την επιφάνεια του 

εδάφους 5-10 ημέρες 

μετά τη σπορά και πριν 

από τη βλάστηση.  

Και στις δύο 

περιπτώσεις μετά την 

εφαρμογή το έδαφος 

πρέπει να ποτίζεται για 

να διατηρείται υγρό.  

2 

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ 

ΦΥΤΑ 

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ: 

(Ρίγανη, 

Βασιλικός, 

Δυόσμος, Γιασεμί, 

Γλυκάνισος, 

Δάφνη, 

Δενδρολίβανο, 

Δίκταμο, Θυμάρι, 

Κάππαρη, 

Κορίανδρος, 

Κρόκος, Κύμινο, 

Λεβάντα, 

Μάραθος, 

Μαντζουράνα, 
Μελισσόχορτο, 

Μέντα, 

Μαϊντανός, Άνιθος, 

Αρώνια, Χαμομήλι, 
Φασκόμηλο, 

Νηματώδεις 

(Heterodera 

spp, 

Meloidogyne 

spp, etc.)  

8 ---  300-600  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μία εφαρμογή  

Σύστημα στάγδην 

άρδευσης 

Πριν τη μεταφύτευση. 

Εφαρμόστε 3-10 

ημέρες πριν τη 

μεταφύτευση. Μετά 

την εφαρμογή το 

έδαφος πρέπει να 

ποτίζεται για να 

διατηρείται υγρό. 

1 

4 (1
η
 

εφαρμογή) 

+  

4 (2
η
 

εφαρμογή) 

--- 300-600  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σταδιακές 

εφαρμογές (2)  

Σύστημα στάγδην 

άρδευσης  

1η εφαρμογή:  

Πριν τη μεταφύτευση.  

3-10 ημέρες πριν τη 

μεταφύτευση. Μετά 

την εφαρμογή το 

έδαφος πρέπει να 

ποτίζεται για να 

διατηρείται υγρό.  

2 
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Ύσσωπος, Σάλβια, 

Τσάι βουνού, 

Τριανταφυλλιά (για 

αρωματοποιία)) 

 

 

 

2η εφαρμογή: Μετά τη 

μεταφύτευση. 5-10 

ημέρες μετά τη 

μεταφύτευση.   

ΦΥΤΩΡΙΑ 

ΔΕΝΔΡΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Νηματώδεις 

(Heterodera spp, 

Meloidogyne 

spp, etc.) 

8 --- 300-600  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μία εφαρμογή  

Σύστημα στάγδην 

άρδευσης 

Πριν τη μεταφύτευση. 

Εφαρμόστε 3-10 

ημέρες πριν τη 

μεταφύτευση. Μετά 

την εφαρμογή το 

έδαφος πρέπει να 

ποτίζεται για να 

διατηρείται υγρό. 

 
 

1 

4 (1
η
 

εφαρμογή) 

+  

4 (2
η
 

εφαρμογή) 

--- 300-600  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σταδιακές 

εφαρμογές (2)  

Σύστημα στάγδην 

άρδευσης  

1η εφαρμογή:  

Πριν τη μεταφύτευση.  

3-10 ημέρες πριν τη 

μεταφύτευση. Μετά 

την εφαρμογή το 

έδαφος πρέπει να 

ποτίζεται για να 

διατηρείται υγρό.  

2η εφαρμογή: Μετά τη 

μεταφύτευση. 5-10 

ημέρες μετά τη 

μεταφύτευση. 

2 

ΙΠΠΟΦΑΕΣ  

 

Νηματώδεις 

(Heterodera 

spp, 

Meloidogyne 

spp, etc.) 

8 --- 50-100 Μία εφαρμογή  

(Ψεκασμός εδάφους)  

Ψεκάστε την 

επιφάνεια του 

εδάφους 3-10 ημέρες 

πριν τη μεταφύτευση 

για πιο ελαφριά 

απορρόφηση. Μετά 

την εφαρμογή το 

έδαφος πρέπει να 

ποτίζεται για να 

διατηρείται υγρό.  

1 

 4 (1
η
 

εφαρμογή) 

+  

4 (2
η
 

εφαρμογή) 

--- 50-100 (1
η
 

εφαρμογή) 

+ 300-600 

(2
η
 

εφαρμογή)   

 

 

Σταδιακές 

εφαρμογές (2)  

1η εφαρμογή: 

(Ψεκασμός εδάφους) 

Ψεκάστε την 

επιφάνεια του 

εδάφους 3-10 ημέρες 

πριν τη μεταφύτευση. 

Μετά την εφαρμογή 

το έδαφος πρέπει να 

ποτίζεται για να 

διατηρείται υγρό. 
 

2η εφαρμογή: 

(Σύστημα στάγδην 

άρδευσης – 

Ριζοπότισμα) 

Εφαρμογή στο έδαφος 

5-10 ημέρες μετά τη 

μεταφύτευση. 

2 
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ΣΤΕΒΙΑ  

 

Νηματώδεις 

(Heterodera 

spp, 

Meloidogyne 

spp, etc.) 

8 --- 50-100 Μία εφαρμογή  

(Ψεκασμός εδάφους)  

Ψεκάστε την 

επιφάνεια του 

εδάφους 3-10 ημέρες 

πριν τη μεταφύτευση 

για πιο ελαφριά 

απορρόφηση. Μετά 

την εφαρμογή το 

έδαφος πρέπει να 

ποτίζεται για να 

διατηρείται υγρό.  

1 

4 (1
η
 

εφαρμογή) 

+  

4 (2
η
 

εφαρμογή) 

--- 50-100 (1
η
 

εφαρμογή) 

+ 300-600 

(2
η
 

εφαρμογή)   

 

 

Σταδιακές 

εφαρμογές (2)  

1η εφαρμογή: 

(Ψεκασμός εδάφους) 

Ψεκάστε την 

επιφάνεια του 

εδάφους 3-10 ημέρες 

πριν τη μεταφύτευση. 

Μετά την εφαρμογή 

το έδαφος πρέπει να 

ποτίζεται για να 

διατηρείται υγρό. 

 

2η εφαρμογή: 

(Σύστημα στάγδην 

άρδευσης – 

Ριζοπότισμα) 

Εφαρμογή στο έδαφος 

5-10 ημέρες μετά τη 

μεταφύτευση. 

2 

ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ: 
Α. ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗ 

– ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΦΥΤΕΙΑΣ 

 

Νηματώδεις 

(Heterodera 

spp, 

Meloidogyne 

spp, etc.) 

 

8 --- 50-100 Μία εφαρμογή  

(Ψεκασμός εδάφους)  

Ψεκάστε την 

επιφάνεια του 

εδάφους 3-10 ημέρες 

πριν τη μεταφύτευση 

για πιο ελαφριά 

απορρόφηση. Μετά 

την εφαρμογή το 

έδαφος πρέπει να 

ποτίζεται για να 

διατηρείται υγρό.  

1 

4 (1
η
 

εφαρμογή) 

+  

4 (2
η
 

εφαρμογή) 

--- 50-100 (1
η
 

εφαρμογή) 

+ 300-600 

(2
η
 

εφαρμογή)   

 

 

Σταδιακές 

εφαρμογές (2)  

1η εφαρμογή: 
(Ψεκασμός εδάφους) 

Ψεκάστε την επιφάνεια 

του εδάφους 3-10 

ημέρες πριν τη 

μεταφύτευση. Μετά την 

εφαρμογή το έδαφος 

πρέπει να ποτίζεται για 

να διατηρείται υγρό. 

 

2η εφαρμογή: 

(Σύστημα στάγδην 

άρδευσης – 

Ριζοπότισμα) 

Εφαρμογή στο έδαφος 

5-10 ημέρες μετά τη 

μεταφύτευση. 

2 
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ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ:  
Β. 

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ 

ΦΥΤΕΙΑ 

Νηματώδεις 

(Heterodera 

spp, 

Meloidogyne 

spp, etc.) 

 

8 --- 50-100 Μία εφαρμογή  

(Σύστημα στάγδην 

άρδευσης – 

Ριζοπότισμα)  

Εφαρμογή στο έδαφος 

την άνοιξη στο τέλος 

της περιόδου της 

βλάστησης πριν την 

έναρξη της άνθησης 

για πιο ελαφριά 

απορρόφηση. Μετά 

την εφαρμογή το 

έδαφος πρέπει να 

ποτίζεται για να 

διατηρείται υγρό.  

1 

4 (1
η
 

εφαρμογή) 
+  
4 (2

η
 

εφαρμογή) 

--- 50-100 (1
η
 

εφαρμογή) 
+ 300-600 
(2

η
 

εφαρμογή)   
 
 

Σταδιακές 
εφαρμογές (2)  
1η εφαρμογή: 
(Σύστημα στάγδην 
άρδευσης – 
Ριζοπότισμα) 
Εφαρμογή στο 
έδαφος την άνοιξη 
στο τέλος της 
περιόδου της 
βλάστησης πριν την 
έναρξη της άνθησης. 
Μετά την εφαρμογή 
το έδαφος πρέπει να 
ποτίζεται για να 
διατηρείται υγρό. 
 
2η εφαρμογή: 
(Σύστημα στάγδην 
άρδευσης – 
Ριζοπότισμα) 
Εφαρμογή στο 
έδαφος 14-21 ημέρες 
μετά την 1

η
 

εφαρμογή. 
 

2 

 

 

 

Παρατήρηση: Για τις χρήσεις που αναφέρονται στην παρ. 5α δεν έχει τεκμηριωθεί η 

αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις 

καλλιέργειες από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει 

ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη 

χρήση του σκευάσματος. Υπεύθυνος σε σχέση με τις αποτυχίες όσον αφορά την αποτελεσματικότητα 

ή τη φυτοτοξικότητα του προϊόντος για τις χρήσεις αυτές, είναι το πρόσωπο που χρησιμοποιεί το 

φυτοπροστατευτικό προϊόν. 

 

 

Μετά την παρ. 13 της με αριθ. 8524/93719/26.8.14 Απόφασής μας, προστίθεται η ακόλουθη 

παράγραφος: 
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13α: Τελευταία επέμβαση 

πριν τη συγκομιδή: 
Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 ΜΠΑΜΙΑ, ΡΟΚΑ, ΣΕΛΙΝΟ (Υ&Θ), ΑΝΤΙΔΙ, 

ΡΕΒΙΘΙ, ΞΕΡΟ ΦΑΣΟΛΙ, ΣΚΟΡΔΟ, 

ΡΑΠΑΝΑΚΙ, ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ (Υ&Θ) (Ρίγανη, 

Βασιλικός, Δυόσμος, Γιασεμί, Γλυκάνισος, Δάφνη, 

Δενδρολίβανο, Δίκταμο, Θυμάρι, Κάππαρη, 

Κορίανδρος, Κρόκος, Κύμινο, Λεβάντα, Μάραθος, 

Μαντζουράνα, Μελισσόχορτο, Μέντα, 

Μαϊντανός, Άνιθος, Μαστίχα Χίου (Υ), Αρώνια, 

Χαμομήλι, Φασκόμηλο, Ύσσωπος, Σάλβια, Τσάι 

βουνού, Τριανταφυλλιά (για αρωματοποιία), 

ΦΥΤΩΡΙΑ, ΙΠΠΟΦΑΕΣ, ΣΤΕΒΙΑ, ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ.  

 

Μη εφαρμόσιμο 

(καθορίζεται από τον 

χρόνο εφαρμογής, 

όπως ορίζεται στην 

παρ. 5α). 

 

 

B. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 8524/93719/26.8.14, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ. 

10303/114837/2.10.14 Απόφασή μας. 
 

 

 

 

 

                Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

            ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, 

           ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

 

 

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  
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