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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

 Aθήνα ,  1/4/2016 
 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΒΙΩΣ. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  Αρ. Πρωτ. 3508/40307 
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
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   10Ο ΧΛΜ Λάρισας Αγιάς  
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Λ. Μεσογείων 449, 153 43 
Αγία Παρασκευή. 
E-mail: 
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Θέµα: «Χορήγηση κατά ̟αρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά 120 
ηµερών στο φυτο̟ροστατευτικό ̟ροϊόν (µυκητοκτόνο) Rovral 
Aquaflo 50 SC (δ.ο. Iprodiοne)» 

 

AΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Έχοντας υ̟όψη: 
1. Το Νόµο υ̟’ αριθ. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/27-01-2012/τΑ΄) µε θέµα «∆ιάθεση 

γεωργικών φαρµάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς 
διατάξεις». 

2. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24-11-2009) του Ευρω̟αϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά µε τη 
διάθεση φυτο̟ροστατευτικών ̟ροϊόντων στην αγορά και την κατάργηση 
των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου και ειδικότερα 
το άρθρο 53 αυτού. 

3. Τη µε αριθ. 9379/119137/2.11.15 Υ̟. Α̟όφαση (ΦΕΚ Β΄ 2367/4.11.15) µε 
θέµα την “Μεταβίβαση του δικαιώµατος υ̟ογραφής «µε εντολή 
Ανα̟ληρωτή Υ̟ουργού» στον Γενικό Γραµµατέα, σε Προϊσταµένους 
Γενικής ∆ιεύθυνσης, Προϊσταµένους ∆ιεύθυνσης και Προϊσταµένους 
Τµήµατος του Υ̟ουργείου Αγροτικής Ανά̟τυξης και Τροφίµων”, ό̟ως 
τρο̟ο̟οιήθηκε µε τη µε αριθ. 2134/27428/3.3.16 Υ̟. Α̟όφαση (ΦΕΚ Β΄ 
616/8.3.16). 
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4. Την α̟ό 21-9-2015  αίτηση της  ΟΠΟΡΕΛΛΟ ΑΕΒΕ και τα α̟ό 29-9-2015 
συµ̟ληρωµατικά στοιχεία . 

5. Το α̟ό 31/3/2016 ενηµερωτικό σηµείωµα της ∆/νσης Προστασίας Φυτικής 
Παραγωγής. 

6. Τη λίστα ελέγχου αιτήσεων άρθρου 53 του καν. 1107/2009 µε τις εισηγήσεις 
των αρµόδιων τµηµάτων της ∆/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής. 

Α ̟ ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε  

1Α 
;; 

Χορηγούµε κατά ̟αρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά 120 ηµερών 
στο φυτο̟ροστατευτικό ̟ροϊόν (µυκητοκτόνο) Rovral Aquaflo 50 SC 
(δ.ο. iprodione) µε αριθµό έγκρισης 6664, της εταιρείας BASF Agro 
Ελλάς, για χρήση α̟ό  την ΟΠΟΡΕΛΛΟ ΑΕΒΕ ως ακολούθως: 

 

 
2 Προστασία των καταναλωτών  

   
 
2.2 Τελευταία ε̟έµβαση 

̟ριν τη συγκοµιδή ή 
̟ριν τη διάθεση 
στην αγορά όταν 
̟ρόκειται για 
µετασυλλεκτικές 
χρήσεις. 

Πεδίο Εφαρµογής Ηµέρες 

 
 

Kυδώνια 10 

3 Ηµεροµηνία Χορήγησης: 01 / 04  /2015 

Ηµεροµηνία Λήξης: σε 120 ηµέρες α̟ό την υ̟ογραφή  

 
 
(01/ 08 /2016) 
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Γενικές υ̟οχρεώσεις  
  

1 Φάσµα δράσης 
Πεδίο 
Εφαρµογής 

Στόχος ∆όσεις 
σκευάσµατος 
 

Τρό̟ος 
και χρόνος 
εφαρµογής 

Μέγιστος 
αριθµός 
εφαρµογών 
ανά 
καλλιεργητική 
̟ερίοδο 

κ.εκ. 
σκευάσµατος 
/εκατόλιτρο 
 

Κυδώνια Μετασυλλεκτικές 
σήψεις α̟ό 
Botrytis sp 
 Monilia sp 
 
Εξέλκωση 
βραχιόνων 
Nectria galligena 
 

150-200 
 

Εµβά̟τιση 
καρ̟ών  

1 
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 Ι. Η ̟αρούσα άδεια διάθεσης χορηγείται µετά α̟ό αίτηση της  OΠΟΡΕΛΛΟ 
ΑΕΒΕ η ο̟οία θα είναι υ̟εύθυνη για την ορθή εφαρµογή του σκευάσµατος 
και για ̟οσότητα 100 τόνων κυδωνιών τα ο̟οία ̟ροορίζονται για 
εξαγωγή στο Ισραήλ.  

ΙΙ Η ̟αρούσα χορηγείται µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι θα διασφαλιστεί η διεργασία 
µε την ανάθεση διαχείρισης των α̟οβλήτων σε φορέα ̟ου έχει την κατά νόµο 
άδεια. Ο λαµβάνων την ̟αρούσα κατά ̟αρέκκλιση άδεια διάθεσης στην 
αγορά καλείται µέσα σε ̟ροθεσµία ενός (1) µηνός α̟ό την έκδοση της 
̟αρούσας α̟όφασης να ̟ροσκοµίσει τη συµφωνία διαχείρισης των 
α̟οβλήτων (υλικό εµβά̟τισης) στη ∆ιεύθυνση Προστασίας Φυτικής 
Παραγωγής και στο τέλος της ̟εριόδου να υ̟οβάλλει και τα ̟αραστατικά 
διαχείρισης στην ίδια ∆/νση ̟ιστο̟οιώντας την ολοκλήρωση του έργου. Σε 
αντίθετη ̟ερί̟τωση εφαρµόζονται οι διοικητικές και ̟οινικές κυρώσεις ̟ου 
̟ροβλέ̟ονται α̟ό το άρθρο 9, ̟αράγραφο 12 και το άρθρο 10, ̟αράγραφο 7 
του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8). 

ΙΙΙ. Οι υ̟εύθυνοι για τη διάθεση του ̟ροϊόντος υ̟οχρεούνται να ενηµερώνουν 
τις οικείες ∆ΑΟΚ µετά α̟ό την εφαρµογή του σκευάσµατος και να 
αναφέρουν ο̟οιαδή̟οτε δυσµενή ε̟ί̟τωση ̟εριέλθει σε γνώση τους α̟ό τη 
χρήση του ̟ροαναφερθέντος φυτο̟ροστατευτικού ̟ροϊόντος. Ε̟ισηµαίνεται 
ότι τυχόν α̟όκρυψη κάθε σχετικής ̟ληροφορίας α̟οτελεί αδίκηµα και 
διώκεται ̟οινικά 

IV Κατά τα λοι̟ά ισχύει η µε αριθµό 119467/2-6-2006 Υ.Α. µε την ο̟οία 
χορηγήθηκε η µε αριθ. 6664 οριστική έγκριση του φυτο̟ροστατευτικού 
̟ροϊόντος Rovral Aquaflo 50 SC ό̟ως έχει τρο̟ο̟οιηθεί και ισχύει. 

 
 
     Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ 

∆/ΝΣΗΣ 
     ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 
   

  
  
  

     Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
      
     

 

ΑΔΑ: Ψ6ΙΞ4653ΠΓ-ΔΞΕ


		2016-04-18T13:49:44+0300
	Athens




