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∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ    

 

Ταχ . ∆/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς:  ΙΝTRACHEM ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. 

Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ   Κηφισίας 31 

Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος   115 23 - ΑΘΗΝΑ 

Τηλέφωνο: 210 928 72 11   (µε απόδειξη) 

TELEFAX: 210 92 12 090    

e-mail: syg046@minagric.gr  Κοιν.: 1. Γραφείο  Υπουργού 

κ. Κ. Σκανδαλίδη 

   2. Γραφείο  Υφυπουργού 

ΘΕΜΑ:   κ. Ι. Κουτσούκου 

  3. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 

   κ. Γ. Κανελλόπουλου  

  4. Γραφ. Γεν. ∆/ντή Φυτ. Παραγωγής 

  5. Νοµαρχ. Αυτοδιοικήσεις 

   ∆/νσεις Γεωργίας (µε e-mail) 

 

“Χορήγηση κατ’ εξαίρεση έγκρισης 

διάθεσης στην αγορά 120 ηµερών 

στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 

NATURALIS SC (δ.ο.Beauveria 

bassiana strain ATCC 74040) 

σύµφωνα µε το Π.∆. 115/97 άρθρο 8 

παρ. 4, για την αντιµετώπιση του    Έδρες τους 

 σιδηροσκώληκα (Agriotes spp.,  6. Μ.Φ.Ι. 

 Elateridae) σε βιολογικές    Τµήµα Ελέγχου Γεωργικών 

 καλλιέργειες πατάτας και      Φαρµάκων (µε e-mail) 

 καρότου υπαίθρου ”  7. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. 

    Έδρες τους (µε e-mail) 

   8. Ε.ΣΥ.Φ. (µε e-mail) 

   9. Εσωτερική διανοµή: 

-Τµήµατα Β΄, Γ΄ & Ε΄ της 

   10. Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων 

    ∆ιδότου 26, Αθήνα 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Π.∆. 115/15-5-1997 (Α΄104/30-5-1997) για “την έγκριση, διάθεση στην  

αγορά και έλεγχο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συµµόρφωση προς την οδηγία 

91/414/ΕΟΚ ου Συµβουλίου όπως έχει συµπληρωθεί” και ειδικότερα το άρθρο 8 (παρ. 4)  

2. Τις σχετικές αιτήσεις της εταιρείας INTRACHEM ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. (αριθµοί πρωτοκόλλου 

92185/14.1.2011 και 92623/25.1.2011). 

3. Τη γνωµοδότηση του Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ για το 19
ο 
θέµα της 1

ης
/31-1-2011 Συνεδρίασής του. 
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4. Τις διατάξεις του Π.∆. 89/7.9.2010 (ΦΕΚ 154/Α΄/7-9-2010) «∆ιορισµός Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

5. Τη µε αριθ. 271752/21.10.2010 (B΄ 1673) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για “ανάθεση αρµοδιοτήτων στους 

Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Ελένη − Μαρία Αποστολάκη και 

Ιωάννη Κουτσούκο”. 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 

Ι. Χορηγούµε κατ’ εξαίρεση έγκρισης διάθεσης στην αγορά 120 ηµερών στο φυτοπροστατευτικό 

προϊόν NATURALIS SC (αριθµός έγκρισης 1887/24.10.2006) µε βάση το άρθρο 8 (παρ. 4) του 

Π.∆. 115/97, για την αντιµετώπιση του σιδηροσκώληκα (Agriotes spp., Elateridae) σε 

βιολογικές καλλιέργειες πατάτας και καρότου υπαίθρου, µε τα ακόλουθα στοιχεία: 
 

 

1 Νοµοθεσία: Η παρούσα έγκριση χορηγείται σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ. 4 του Π∆ 

115/1997. 
 

 

2 Όροι και προϋποθέσεις για την διάθεση του σκευάσµατος: Το προϊόν θα πληροί τις 

προϋποθέσεις και τους όρους που αναφέρονται στη µε αριθ. 1887/24.10.2006 έγκρισή του, 

όπως ισχύει σήµερα. 
 

 

3 Όροι χορήγησης της έγκρισης:   

 

Η παρούσα έγκριση χορηγείται για την αντιµετώπιση του σιδηροσκώληκα (Agriotes spp., 

Elateridae) σε βιολογικές καλλιέργειες πατάτας και καρότου υπαίθρου ως κατωτέρω:  

 

∆όση εφαρµογής: 200-300 κ.εκ./στρ.  

 

Τρόπος-χρόνος εφαρµογής:  

-µία εφαρµογή πριν από τη φύτευση ή σπορά ή κατά τη φύτευση ή σπορά µε ψεκασµό 

-µία εφαρµογή κατά το παράχωµα µε ψεκασµό ή µέσω του συστήµατος άρδευσης 

-µία µεταγενέστερη εφαρµογή σε περίπτωση που υφίσταται προσβολή. 

 

Αριθµός εφαρµογών: 2 – 3 ανάλογα µε την πίεση της προσβολής 

 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: 120 ηµέρες από την υπογραφή της. 

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ - ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Ισχύουν οι αναγραφόµενοι περιορισµοί - 

απαγορεύσεις – προφυλάξεις της έγκρισης κυκλοφορίας του σκευάσµατος όπως ισχύει σήµερα, που 

αναγράφονται στην ετικέτα του.  

 
 

4 Γενικές υποχρεώσεις: Ο κάτοχος της έγκρισης και οι ιδιώτες που θα εφαρµόσουν το 

σκεύασµα σύµφωνα µε τα ανωτέρω, είναι υποχρεωµένοι να ενηµερώσουν την Αρµόδια 

Αρχή για οποιεσδήποτε δυσµενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον, που 

θα περιέλθουν σε γνώση τους, από την εν λόγω χρήση. Τυχόν απόκρυψη µιας τέτοιας 

πληροφορίας αποτελεί αδίκηµα και διώκεται ποινικά. 
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ΙΙ. Η ευθύνη για την αποτελεσµατικότητα του σκευάσµατος στην αντιµετώπιση του 

σιδηροσκώληκα (Agriotes spp., Elateridae) σε καλλιέργειες πατάτας και καρότου υπαίθρου 

και τις τυχόν παρενέργειές του από τις χρήσεις αυτές, βαρύνει αποκλειστικά την εταιρεία 

INTRACHEM ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. 

 

 

 
 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

 

Ι. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ 
 


