
 

 

 

 

                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   17-5 -2016 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ.πρωτ: 3294/2016 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΤΜΗΜΑ  
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

  

 
Ταχ . ∆/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: EBZ 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  Μητροπόλεως 34 
TELEFAX: 210 92 12 090  546 23 Θεσσαλονίκη  
Πληροφορίες: ∆ρ ∆.Γκιλπάθη, Π. Θεοδωρής  ΤΘ 10108 ΤΚ 57300 
Τηλέφωνο: 210 92 87 209, 225   
e-mail: dgkilpathi@minagric.gr, 

ptheodoris@minagric.gr  
  

    
ΘΕΜΑ: Χορήγηση κατά παρέκκλιση έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο 

φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) KERB FLO 480 SC (δ.ο. propyzamide) 
σύµφωνα µε το άρθρο 53 του Κανονισµού 1107/2009 για την καταπολέµηση  της 
κουσκούτας στα ζαχαρότευτλα. 

 
 

 
AΠΟΦΑΣΗ  

ΓΕΝΙΚΗΣ  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΒΙΩΣΙΜΗΣ  ΦΥΤΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
 
Έχοντας υπόψη: 

1. 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 ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού. 

2. Το Νόµο υπ’ αριθ. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/27-01-2012/τΑ΄) όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει  µε θέµα «∆ιάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση 
αυτών και συναφείς διατάξεις». 

3. Την υπ’ αριθµ.2134/27428/3-3-2016. (B’ 616)  απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού 
και Τροφίµων µε θέµα «Μεταβίβαση του δικαιώµατος υπογραφής» µε εντολή 
Αναπληρωτή Υπουργού στον Γενικό Γραµµατέα, σε Προϊσταµένους Γενικής 
∆ιεύθυνσης, Προϊστάµενους ∆ιεύθυνσης, και Προϊστάµενους Τµήµατος του 
Υπουργείου  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων»  

4. Τη µε αριθ. πρωτ. 3294/38482/30/03/2016 αίτηση της ΕΒΖ, καθώς και το µε αρ. 
πρωτ. 4988/56834/16/05/2016 ηλεκτρονικό µήνυµα της BASF Hellas S.A.. 

5. Την λίστα ελέγχου αιτήσεων άρθρου 53 του καν. 1107/2009 µε τις εισηγήσεις των 
αρµόδιων τµηµάτων της ∆/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής που 
επισυνάπτεται στο από 16/5/2016 Υπηρεσιακό σηµείωµα. 
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Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε  
 
 

1Α. 
;; 

Χορηγούμε κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά 120 ημερών στο 

φυτοπροστατευτικό προϊόν με ΑΑΔΑ 7956 (ζιζανιοκτόνο) KERB FLO 480 SC (δ.ο. 

propyzamide) για χρήση από παραγωγούς ζαχαροτεύτλων που συνεργάζονται με την 

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης (ΕΒΖ) Α.Ε., με τα ακόλουθα στοιχεία: 
 
 

1 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 

Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος 

 

Τρόπος και 

χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών 

ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο 

κ.εκ./ 

στρέμμα 

 

Όγκος ψεκ. 

υγρού λιτρα / 

στρέμμα 

Ζαχαρότευτλα Κουσκούτα 

(Cuscuta spp.)  

312-375 50 - 60 Μετά το 

σταύρωμα των 

τεύτλων, στο 

στάδιο των 4-6 

πραγματικών 

φύλλων. 

1 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  

1. Η χαμηλή δόση να χρησιμοποιείται σε ελαφρά εδάφη, και η υψηλή σε βαριά εδάφη. 

2. Στα ζαχαρότευτλα δεν επιτρέπεται η χρήση του υπέργειου μέρους του φυτού για ζωοτροφή. 

 

2  

α. Ημερομηνία χορήγησης: 17/5/2016 

β. Ημερομηνία λήξης: 14/9/2016 

 

 

3 Προστασία των καταναλωτών  

Τελευταία επέμβαση 

πριν τη συγκομιδή ή πριν τη 

διάθεση στην αγορά όταν 

πρόκειται για 

μετασυλλεκτικές χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 

 Ζαχαρότευτλα 100  

   
 

4  

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. 95710/13.4.11 Απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε οριστική 

άδεια διάθεσης στην αγορά για το φυτοπροστατευτικό προϊόν με ΑΑΔΑ 7956 (ζιζανιοκτόνο) 

KERB FLO 480 SC (δ.ο. propyzamide), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 
Β.  Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης: 
Η παρούσα κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε 

στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή 

παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή. 
 

ΑΔΑ: 6Ι8Ξ4653ΠΓ-1Δ1



 

 

 

Γ. Γενικές υποχρεώσεις:    
 1. Η παρούσα κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης χορηγείται μετά από αίτηση της 

εταιρείας Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (ΕΒΖ) ΑΕ, για χρήση από τους 

παραγωγούς ζαχαροτεύτλων που συνεργάζονται μαζί της, οι οποίοι θα είναι 

υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή του σκευάσματος.  

2. Οι προαναφερθέντες υποχρεούνται να ενημερώνουν τις οικείες ΔΑΟΚ μετά από 

την εφαρμογή του σκευάσματος και να αναφέρουν οποιαδήποτε δυσμενή 

επίπτωση περιέλθει σε γνώση τους από τη χρήση του προαναφερθέντος 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη κάθε σχετικής πληροφορίας 

αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά.  

3. Η εταιρεία Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (ΕΒΖ) ΑΕ υποχρεούται να αποστείλει 

στην Υπηρεσία μας το αργότερο εντός δύο (2) μηνών μετά τη λήξη της άδειας τα 

ακόλουθα στοιχεία: 

α) την ποσότητα του σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε και 

β) την έκταση σε στρέμματα στην οποία εφαρμόστηκε το σκεύασμα για τους 

σκοπούς της παρούσας απόφασης. 

 
 

Με Εντολή Αναπληρωτή Υπουργού 
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
 
 
 

Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
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