
 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,          31-05-2018  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 5208/70855 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ    

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150, 176 71-Αθήνα Προς:  ΖΕΥΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ ΑΕ  

Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος   Καρίτσα Πιερίας, ΤΚ 60100 

Τηλέφωνο: 210 9287211    

e-mail: inasiopoulos@minagric.gr  Κοιν.:  ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ  
     

  

 

   

     

ΘΕΜΑ: «Εξέταση αιτήματος για κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό 

προϊόν (νηματωδοκτόνο) NEMACUR 40 EC (δρ. ουσία: fenamiphos), για την αντιμετώπιση 

νηματωδών Meloidogyne sp. στην ακτινιδιά»    
 

 

AΠΟΦΑΣΗ  

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 21ης Οκτωβρίου 2009 και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού. 

2. Το Νόμο υπ’ αριθ. 4036/2012 (Α΄ 8/27.1.12) με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική 

χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις».  

3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25-5-2011, όπως ισχύει, σχετικά με την 

εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 

αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δρ. ουσιών, στον οποίο περιλαμβάνεται η δραστική ουσία fenamiphos.  

4. Την αριθ. 1606/16641/14.2.17 (Β΄ 629/1.3.17) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής 

«με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής 

και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, 

Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".  

5. Τις αριθ. πρωτ. 3302/46832/27.3.18 και 5208/70855/17.5.18 αιτήσεις της εταιρείας ΖΕΥΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ ΑΕ και 

τη καταχώρισή της στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Αιτήσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.  

6. Το από 7-5-2018 ΥΣ του Τμήματος Προστασίας Φυτών της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.  

7. Τα σχετικά έγγραφα των ΔΑΟΚ Πιερίας (α.π. 6683/20.4.18) και Ξάνθης (α.π. 9751/24.4.18), σύμφωνα με τα 

οποία ο παθογόνος οργανισμός της αίτησης αποτελεί κίνδυνο στην καλλιέργεια της ακτινιδιάς (γενική 

αναφορά, χωρίς να αναφέρεται το άρθρο 53 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009.  

8. Το σχετικό έγγραφο της ΔΑΟΚ Λάρισας (α.π. 5822/3.5.18), σύμφωνα με το οποίο προς το παρόν το πρόβλημα 

ελέγχεται ικανοποιητικά με συνδυασμό κατάλληλων καλλιεργητικών πρακτικών και τη χρήση των ήδη 

εγκεκριμένων δραστικών ουσιών. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που έχει για μειωμένο έλεγχο 

του επιβλαβούς οργανισμού σε ορισμένες περιπτώσεις, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι σε ορισμένες περιοχές 

το πρόβλημα είναι σημαντικό, κρίνει ως ωφέλιμη την έγκριση μιας νέας δραστικής ουσίας, εφόσον έχει 

διαφορετικό τρόπο δράσης.  

9. Το από 25-5-2018 ενημερωτικό σημείωμα του Τμήματος Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων της Διεύθυνσης 

Προστασίας Φυτικής Παραγωγής. 
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Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε    

Α. 

;; 
Εγκρίνουμε το αίτημα της εταιρείας ΖΕΥΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ ΑΕ για χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας 

διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (νηματωδοκτόνο) NEMACUR 40 EC (δρ. ουσία: 

fenamiphos), για την αντιμετώπιση νηματωδών Meloidogyne sp. στην ακτινιδιά, για χρήση εντός των 

Περιφερειακών Ενοτήτων: Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας, Καβάλας, Ξάνθης και Λάρισας, με τα ακόλουθα 

στοιχεία:     
 

1. Έναρξη ισχύος της άδειας διάθεσης στην αγορά: 14-06-2018 

Λήξη ισχύος της άδειας διάθεσης στην αγορά:12-10-2018 
 

2. 5.1 Φάσμα δράσης 
Πεδίο 

Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος 

 

Τρόπος και χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος αριθμός 

εφαρμογών ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο 
λίτρα/ 

στρέμμα 

(max) 

γρ/ 100 

λίτρα 

ψεκ. 

Υγρού 

Όγκος ψεκ. 

υγρού λιτρα 

/ στρέμμα 

Ακτινίδια Meloidogynae spp. 2 -- - Εφαρμογή μέσω του 

δικτύου άρδευσης 

στην εδαφική 

επιφάνεια του 

οπωρώνα, αμέσως 

μετά την καρπόδεση  

έως το στάδιο 

BBCH 75 (στο 

ήμισυ του τελικού 

μεγέθους των 

καρπών ) 

1 

Παρατηρήσεις: 

1. Η εφαρμογή γίνεται με 1500 λίτρα νερό /στρ.  

2. Συστήνεται 1 ώρα άρδευση πριν και μετά την εφαρμογή μέσω του συστήματος άρδευσης. 

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ της 

παρούσας. 
 

 

23. Προστασία των καταναλωτών:  
   

         Τελευταία επέμβαση πριν τη 

         συγκομιδή: 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

Ακτινίδια  60 

 
 

24. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. πρωτ. 3820/52805/10.4.18 απόφασή μας με την οποία 

χορηγήθηκε η με αριθ. 3065 άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 

(νηματωδοκτόνο) NEMACUR 40 EC. 

 
Β. Ανάκληση της έγκρισης/παράταση 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. 
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Γ. Γενικές υποχρεώσεις:    

 1. Οι αιτούντες την κατά την παρέκκλιση του άρθρου 53 του καν. 1107/2009 άδεια διάθεσης 

στην αγοράς είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή της, ενώ οι ίδιοι και/ή ο κάτοχος της 

άδειας διάθεσης στην αγορά, υποχρεούνται να ενημερώνουν την οικεία Περιφερειακή Ενότητα 

και την υπηρεσία μας εάν περιέλθει σε γνώση τους οποιαδήποτε δυσμενή επίπτωση από χρήση 

σύμφωνα με το σημείο 2 παραπάνω. Επισημαίνεται ότι τυχόν απόκρυψη κάθε σχετικής 

πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά. 

2. Σε εφαρμογή του άρθρου 67 του καν. 1107/2009, οι αιτούντες και ο κάτοχος της άδειας 

διάθεσης στην αγορά, οφείλουν να συγκεντρώσουν και να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας το 

αργότερο έως δύο μήνες από την λήξη της έγκρισης, ξεχωριστές ή από κοινού εκθέσεις με 

πληροφορίες: 

• Για τη συνολική ποσότητα σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε σε εφαρμογή της 

παρούσας 

• Για τη συνολική έκταση σε στρέμματα στην οποία χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα σε 

εφαρμογή της παρούσας 

• Παρακολούθησης των πληθυσμών για τους εχθρούς στόχους του σημείου 2 παραπάνω 

• Καταγραφής καλλιεργητικών πρακτικών και λοιπών φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

που εφαρμόστηκαν στις εκτάσεις που χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα. 

 

 

 

 

                Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

 

 

                         Ν. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ 
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