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ΘΕΜΑ:  «Διεύρυνση της με αριθ. 14.536 έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) 

ΠΥΡΕΘΡΟ ΒΙΟΡΥΛ 5 SC (δραστική ουσία: pyrethrins) σε χρήσεις ήσσονος σημασίας »   
 

 

AΠΟΦΑΣΗ  

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ   
 

      Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/09 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην 

αγορά και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού. 

2. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «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 

και ισχύει.   

3. Το Νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών 

και συναφείς διατάξεις. 

4. Τη με αριθ. 10088/115732/26.9.13 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 2587/Β΄/14.10.13) με θέμα τη “διαδικασία 

καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην 

αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας ”.  

5. Τη με αριθ. Υ 26/06-10-2015 (ΦΕΚ 2144/τB΄/06-10-2015) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων του 

Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη.  

6. Τη με αριθ. 9379/119137/2.11.15 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2367/4.11.15) με θέμα την “Μεταβίβαση του 

δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους 

Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων”.  

7. Τις με αριθ. πρωτ. 11398/130328/25.11.15 και 1605/18171/11.2.16 σχετικές αιτήσεις της εταιρείας 

ΒΙΟΡΥΛ ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΕ.  

8. Τo σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

A. Τροποποιούμε τη με αριθ. 14.536 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) ΠΥΡΕΘΡΟ 

ΒΙΟΡΥΛ 5 SC (δραστική ουσία: pyrethrins), η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. 9385/106967/5.10.15 

Απόφασή μας, ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε χρήσεις ήσσονος σημασίας).   
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Μετά το τέλος της παραγράφου 5.1, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: 
 

5.2: Χρήσεις ήσσονος σημασίας: 
 

Πεδίο Εφαρμογής Στόχοι 

Δόσεις 

Τρόπος και χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος αριθ. 

εφαρμογών ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο/μεσοδιά-

στημα 

επεμβάσεων 

κ.εκ./100 

λίτρα 

ψεκ. 

υγρού 

κ.εκ./ 

στρέμμα 

 

Ψεκ. υγρό 

(λίτρα/ 

στρέμμα) 

Μελιτζάνα (Θ) 

 

Θρίπες 

(Thrips sp.) 

60 -90 30-90 

 

50-100 Με την εμφάνιση των 

πρώτων προσβολών. 
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Τριανταφυλλιά  Θρίπες  

(Thrips sp.) 

60 

 

30-60 

 

50-100 

 

Με την εμφάνιση των 

πρώτων προσβολών.  
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Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας. 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : 

1. Το εύρος των δόσεων είναι ανάλογο της πυκνότητας του πληθυσμού των εντόμων. 

2. Οι ψεκασμοί να διενεργούνται αργά το απόγευμα ή νωρίς το πρωί και να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή 

ώστε να εξασφαλίζεται καλή κάλυψη του εναερίου τμήματος της καλλιέργειας.  

3. Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα του σκευάσματος και δεν έχει γίνει έλεγχος για 

ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις για τις ανωτέρω χρήσεις ήσσονος σημασίας. Για τις χρήσεις αυτές, 

ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή 

τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος. Υπεύθυνος σε σχέση με τις αποτυχίες όσον 

αφορά την αποτελεσματικότητα του προϊόντος για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας, είναι το πρόσωπο 

που χρησιμοποιεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν. 

 

B. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 9385/106967/5.10.15  Απόφασή μας.  
 

 

 

 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

 

 

  Ν. ΣΤΟΥΠΗΣ 
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