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ΘΕΜΑ: «Χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό 

προϊόν (εντομοκτόνο) NATURALIS SC, για την αντιμετώπιση του σιδηροσκώληκα 

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

AΠΟΦΑΣΗ  

Ο  

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
 

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΄) με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων 

στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις». 

3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαϊου 2011 σχετικά 

με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στον οποίο 

συμπεριλαμβάνεται η δραστική ουσία beauveria bassiana strain ATCC 74040. 

4. Τον κανονισμό 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 τον κανονισμό 149/2008 της Επιτροπής της 29ης 

Ιανουαρίου 2008.  

5. Τη με αριθ. 123006/24.10.06 Απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 1887 οριστική 

έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) NATURALIS SC, όπως ισχύει. 

6. Τη με αριθ. 462/106101/3.9.13 (ΦΕΚ 2240/B΄/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

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

Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να 

υπογράφουν “με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού”». 

7. Τις με αριθ. πρωτ. 2592/31063/6.3.14 και 3070/35011/14.3.14 αιτήσεις της εταιρείας 

INTRACHEM ΕΛΛΑΣ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ Μ. ΕΠΕ για λογαριασμό των Αγροτικών Συνεταιρισμών 

ΕΑΣ ΔΡΑΜΑΣ, ΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ και 35 μεμονωμένων αγροτών. 

8. Το από 28-03-2014 εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής. 

mailto:syg046@minagric.gr
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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 (εντομοκτόνο) NATURALIS SC (δραστική ουσία: beauveria 

bassiana strain ATCC 74040, αριθμός έγκρισης 1887, κάτοχος έγκρισης: CBC (Europe) 

S.r.L., Ιταλίας), σε καλλιέργειες πατάτας και καρότου για την αντιμετώπιση του 

σιδηροσκώληκα (Agriotes spp., Elateridae), για χρήση από τα μέλη των Αγροτικών 

Συνεταιρισμών ΕΑΣ ΔΡΑΜΑΣ, ΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ και των 35 μεμονωμένων αγροτών που 

αναγράφονται στον πίνακα κοινοποιήσεων της παρούσας, τα πλήρη στοιχεία των οποίων 

ευρίσκονται στο αρχείο της υπηρεσίας μας: 
 

 

με τα ακόλουθα στοιχεία: 

 
1. Έναρξη ισχύος της κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά: 15/5/2014 

Λήξη ισχύος της κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά: 12/9/2014 (120 

ημέρες). 

 

 

 

2. Φάσμα δράσης: 

Πεδίο 

Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος Τρόπος και χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο 

κ.εκ./ 

στρέμμα 

(max) 

κ.εκ. / 100 

lt ψεκ. 

υγρού 

Όγκος ψεκ. 

υγρού 

lt/στρ. 

Πατάτα 

 

Σιδηροσκώλ

ηκας 

(Agriotes 

spp., 

Elateridae) 

300 200-400 75-125 α) Μία εφαρμογή 

πριν από τη φύτευση 

ή σπορά ή κατά τη 

φύτευση ή σπορά με 

ψεκασμό 

β) Μία εφαρμογή 

κατά το παράχωμα με 

ψεκασμό ή μέσω του 

συστήματος 

άρδευσης 

γ) Μία 

μεταγενέστερη 

εφαρμογή σε 

περίπτωση που 

υφίσταται προσβολή 

 

3 

(ανάλογα με 

την πίεση της 

προσβολής) 

Καρότο Σιδηροσκώλ

ηκας 

(Agriotes 

spp., 

Elateridae) 

300 600 50 α) Μία εφαρμογή 

πριν από τη φύτευση 

ή σπορά ή κατά τη 

φύτευση ή σπορά με 

ψεκασμό 

β) Μία εφαρμογή 

κατά το παράχωμα με 

ψεκασμό ή μέσω του 

συστήματος 

άρδευσης 

γ) Μία 

μεταγενέστερη 

εφαρμογή σε 

περίπτωση που 

υφίσταται προσβολή 

 

3 

(ανάλογα με 

την πίεση της 

προσβολής)  
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23. Προστασία των καταναλωτών:  

   

         Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs): 

beauveria bassiana strain ATCC 74040: 

Φυτικά προϊόντα MRLs (mg/kg)  

Εξαιρείται υποχρέωσης καθορισμού MRLs   
 

      Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες  

Πατάτα, καρότο 0 ημέρες (μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί μέχρι και την 

ημέρα της συγκομιδής) 

 

 

24. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. 123006/24.10.06 Απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με 

αριθ. 1887 οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) NATURALIS SC, 

όπως ισχύει. 
 

Β. Ανάκληση της έγκρισης: 

Η παρούσα 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. 
 

Γ. Γενικές υποχρεώσεις:    

 1. Οι φορείς και οι μεμονωμένοι αγρότες που αναγράφονται στην παράγραφο Α και τον πίνακα 

κοινοποιήσεων της παρούσας Απόφασης είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή της και 

υποχρεούνται να ενημερώνουν την οικεία Περιφερειακή Ενότητα και την υπηρεσία μας εάν 

περιέλθει σε γνώση τους οποιαδήποτε δυσμενή επίπτωση από τη χρήση του σκευάσματος σε 

καλλιέργειες πατάτας και καρότου. Επισημαίνεται ότι τυχόν απόκρυψη κάθε σχετικής 

πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά.  

2. Οι φορείς και οι μεμονωμένοι αγρότες που αναγράφονται στην παράγραφο Α και τον πίνακα 

κοινοποιήσεων της παρούσας Απόφασης οφείλουν να συγκεντρώσουν και να υποβάλουν στην 

Υπηρεσία μας το αργότερο δύο μήνες μετά τη λήξη της τα ακόλουθα στοιχεία:  

-ποσότητα σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε ανά καλλιέργεια, σε εφαρμογή της παρούσας. 

-έκταση ανά καλλιέργεια σε στρέμματα, στην οποία χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα σε εφαρμογή 

της παρούσας.  
 

 

 

                    Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

                                    α/α 

 

 

 

                        Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ: 
 

 Σταθαράκης Κώστας 

 Σαμλαμίδης Πρόδρομος 

 Αθανασιάδου Σοφία 

 Κιαχίδης Ηλίας 

 Εγγλωάκης Ιωάννης 

 Τσοπουρίδης Κυριάκος 

 Τομπουλίδου Μαργαρίτα 

 Ταλταπανίδου Σόνια 

 Αδαμίδης Γιώργος 

 Κοκοβίδης Ηλίας 

 Ξανθόπουλος Λεωνίδας 

 Σαλπιγκτής Χαρίλαος 

 Μόσχος Θεόδωρος 

 Παπαδοπούλου Παρθένα 

 Παπαδόπουλος Αβραάμ 

 Χαλκίδης Γεώργιος 

 Μωυσίδης Νικόλαος 

 Φιλιππαίος Κωνσταντίνος 

 Γιούλης Σπύρος 

 Αρσαώτης Αθανάσιος 

 Παππάς Γεώργιος 

 Πασπάτης Δημήτριος 

 Αλημίσης Δημήτριος 

 Αγγελοπούλου Δημητρούλα 

 Τσιώλη Παναγιώτα 

 Τσιοτίνας Νικόλαος 

 Γεωργανόπουλος Χρήστος 

 Γεωργανόπουλος Νικόλαος 

 Βερέμης Θεοχάρης 

 Λυμπερόπουλος Κωνσταντίνος 

 Μητρόπουλος Χρήστος 

 Κωτσιόπουλος Γεώργιος 

 Δαρδαβίσης Χρήστος 

 Μπόζνος Χρήστος 

 Μπόζνος Μιχάλης 
 


