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              ΚΟΙΝ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ    

          ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

ΘΕΜΑ: ∆ιεύρυνση του φάσµατος δράσης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντοµοκτόνο) 

KARATE with ZEON technology 10 CS (lambda cyhalothrin 10% β/ο) στην «µικρής 
σηµασίας» καλλιέργεια της φακής. 

 

 

AΠΟΦΑΣΗ  

Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Νόµο υπ' αριθ. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/27-01-2012/τΑ') µε θέµα «∆ιάθεση γεωργικών φαρµάκων 
στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις». 

2. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (Ε 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 51 αυτού. 

3. Την υπ' αριθµ. πρωτ. 103995/26-06-2003 (ΦΕΚ 895/03-07-2003/ τΒ') απόφαση µας για 

«∆ιεύρυνση του φάσµατος δράσης εγκεκριµένων σκευασµάτων σε "µικρής σηµασίας" 

καλλιέργειες», όπως ισχύει σήµερα. 

4. Την υπ' αριθµ. πρωτ. 123880/30-05-2005 απόφαση µας, µε την οποία χορηγήθηκε η µε αριθµ. 

1854 οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντοµοκτόνο) KARATE with ZEON 

technology 10 CS, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
5. Την υπ' αριθµ. πρωτ. 185184/02-06-2010 απόφαση µας, µε την οποία χορηγήθηκε διεύρυνση 

του φάσµατος δράσης στην «µικρής σηµασίας» καλλιέργεια της φακής του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος KARATE with ZEON technology 10 CS για χρήση από τα µέλη των οµάδων 
παραγωγών "ΚΟΙΛΑ∆Α ΤΟΥ ΕΝΙΠΕΑ" της εταιρείας ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε. και 
"ΚΤΗΜΑ ΑΓΡΟΤΗ" της εταιρείας ΑΓΡΟΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 

6. Το Π.∆. 110/2011 (ΦΕΚ 243/11-11-2011/τΑ') «∆ιορισµός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

7. Την υπ' αριθµ. πρωτ. 280665/06-04-2009 (ΦΕΚ 970/22-5-2009/τΒ') απόφαση του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραµµατείς, Ειδικό 

Γραµµατέα, Προϊσταµένους Γενικής ∆ιεύθυνσης, Προϊσταµένους Τµήµατος της εξουσίας να 

υπογράφουν µε ‘Εντολή Υφυπουργού’». 
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8. Την υπ' αριθµ. πρωτ. Υ.Α.ΑΤ. 97925/08-06-2011 αίτηση διεύρυνσης του φάσµατος δράσης στην 
«µικρής σηµασίας» καλλιέργεια της φακής της ενδιαφερόµενης εταιρείας. 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε  
 

Α Χορηγούµε διεύρυνση του φάσµατος δράσης της έγκρισης του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος (εντοµοκτόνο) KARATE with ZEON technology 10 CS (δραστική ουσία: 

lambda cyhalothrin 10% β/ο) µε αριθµό έγκρισης 1854 της εταιρείας SYNGENTA 

HELLAS Α.Ε.Β.Ε, στην «µικρής σηµασίας» καλλιέργεια της φακής, για χρήση από την 
εταιρεία ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΗΣ ΒΟΪΟΥ Α.Β.Ε.Ε., µε τα ακόλουθα στοιχεία:  

 

∆όση 

Πεδίο 

Εφαρµογής 
Στόχος (κ. εκ. σκευάσµατος/100 λίτρα 

ψεκαστικού υγρού) 

Τρόπος και χρόνος εφαρµογής/ 
Μέγιστος αριθµός εφαρµογών 
ανά καλλιεργητική περίοδο  

Φακή Βρούχος  
(Bruchus sp.) 

15 
 

Συνιστάται να γίνεται ψεκασµός 
καλύψεως κατά την περίοδο που 

θα έχει ανθήσει το 30% των 
καλλιεργούµενων φυτών, µε 
επανάληψη (εφόσον απαιτείται) 
µετά από 10 ηµέρες. Να 

διενεργούνται µέχρι 2 εφαρµογές 
ανά καλλιεργητική περίοδο. 

 

 

 
Προστασία των καταναλωτών 

 

   

         Μέγιστα Όρια  

Υπολειµµάτων 
(MRLs): 

Φυτικά προϊόντα 
MRLs 

(mg/kg) 

 

lambda cyhalothrin 
Έχουν καθοριστεί προσωρινά MRLs στο Παράρτηµα ΙΙΙ του 

Κανονισµού 396/2005. 
 

 

 

        Τελευταία επέµβαση 

πριν τη συγκοµιδή ή 

πριν τη διάθεση στην 
αγορά όταν πρόκειται 
για µετασυλλεκτικές 
χρήσεις: 

Φυτικά προϊόντα Ηµέρες 

 

 Φακή Μη εφαρµόσιµο  
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Β 
Γενικές υποχρεώσεις  

  

  
Ι.   Η παρούσα έγκριση χορηγείται µετά από αίτηση της εταιρείας ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΗΣ ΒΟΪΟΥ 

Α.Β.Ε.Ε., η οποία θα είναι υπεύθυνη για την ορθή εφαρµογή του σκευάσµατος.  

ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθµ. πρωτ. 123880/30-05-2005 απόφασή µας, µε την οποία 

χορηγήθηκε η µε αριθµ. 1854 οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 
(εντοµοκτόνο) KARATE with ZEON technology 10 CS, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

III Η εταιρεία ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΗΣ ΒΟΪΟΥ Α.Β.Ε.Ε. υποχρεούται να ενηµερώνει την οικεία 

Περιφερειακή Ενότητα µετά από κάθε εφαρµογή του σκευάσµατος και να αναφέρει 
οποιαδήποτε δυσµενή επίπτωση περιέλθει σε γνώση της από τη χρήση του 

προαναφερθέντος φυτοπροστατευτικού προϊόντος. Επισηµαίνεται ότι τυχόν απόκρυψη 

κάθε σχετικής πληροφορίας αποτελεί αδίκηµα και διώκεται ποινικά. 

 
 

 

 
 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

Γ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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