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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,            10-11-2020  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 9655/258239 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ    

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150, 176 71-Αθήνα Προς:  ΑΣ Δημητριακών Ορεστιάδας  

Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος   “Η Ένωση”  

Τηλέφωνο: 210 9287211    

e-mail: inasiopoulos@minagric.gr  Κοιν.:  BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ  
     

     

     

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

PRIME (δραστική ουσία: fluopyram, αριθμός έγκρισης 3057) για την αντιμετώπιση του νηματώδη 

Ditylenchus dipsaci στην καλλιέργεια του σκόρδου»   

 

 
AΠΟΦΑΣΗ  

Ο   

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
 

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. 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 δραστικών ουσιών, στον οποίο περιλαμβάνεται η δραστική 

ουσία fluopyram. 

3. Τον κανονισμό (ΕΚ) 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. 

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

ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις».  

5. Την αριθ. 5171/70387/15-5-2018 (Β΄ 1935) Υπ. Απόφαση “Καθορισμός των αναγκαίων 

συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 «Επείγουσες καταστάσεις 

φυτοπροστασίας» του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου”, όπως ισχύει.  

6. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) “Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης” και ειδικότερα το άρθρο 

109 αυτού. 

7. Την αριθ. 4933/75184/25-05-2018 (Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ) απόφαση διορισμού του Προϊσταμένου Γενικής 

Διεύθυνσης Γεωργίας.  

8. Το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 

Υπαλλήλων ΝΠΔΔ».    

9. Την αριθ. πρωτ. 9655/258239/18.9.2020 αίτηση του ΑΣ Δημητριακών Ορεστιάδας “Η Ένωση”, καθώς και 

την καταχώριση της αίτησης στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Αιτήσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.  

10.Τα αριθ. 149790/10503/25.10.17, 128923/6112/29.8.19 και 178905/8538/26.10.20 έγγραφα της ΔΑΟΚ 

Ορεστιάδας, η οποία επιβεβαιώνει την παρουσία του Ditylenchus dipsaci και αναφέρει το μεγάλο 

πρόβλημα στην αντιμετώπιση του συγκεκριμένου νηματώδη στην καλλιέργεια του σκόρδου, έχοντας 

προσβολές κάθε χρόνο οι οποίες ανάλογα με τον ποσοστό προσβολής του σπόρου, του χωραφιού και τις 

επικρατούσες καιρικές συνθήκες μπορεί να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές έως και την εγκατάλειψη της 

καλλιέργειας.  
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11. Το από 03-11-2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Προστασίας Φυτών της Δ/νσης Προστασίας 

Φυτ. Παραγωγής, σύμφωνα με το οποίο εισηγείται τη χορήγηση της αιτούμενης κατά παρέκκλιση άδειας. 

12. Όπως προκύπτει από την αξιολόγηση της υποβληθείσας αίτησης:  

α) H δραστική ουσία fluopyram είναι εγκεκριμένη στην ΕΕ με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 802/2013. 

β) Το σκεύασμα VELUM PRIME είναι εγκεκριμένο στη χώρα μας με τις ενιαίες αρχές (αριθμός έγκρισης 

3057/2016), για χρήση σε διάφορες καλλιέργειες.  

γ) Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων της υπηρεσίας μας, για την αντιμετώπιση του Ditylenchus dipsaci στην 

καλλιέργεια του σκόρδου έχει έγκριση ένα σκεύασμα (BIOACT PRIME DC) με δραστική ουσία 

Paecilomyces lilacinus strain 251, για 1-7 εφαρμογές ανά έτος. 

δ) Το σήμερα ισχύον μέγιστο όριο υπολειμμάτων της δραστικής ουσίας fluopyram στο σκόρδο, έχει 

οριστεί σε 0,1 mg/kg. Η αιτούμενη GAP (1 εφαρμογή στο έδαφος με 200-250 γραμμάρια δραστικής 

ουσίας ανά εκτάριο προφυτρωτικά ή μετά τη φύτευση, το αργότερο εντός 7 ημερών), και για κύκλο 

καλλιέργειας 6-8 μήνες, είναι συγκρίσιμη έως λιγότερο κρίσιμη από τις εφαρμογές fluopyram στο 

έδαφος στις μελέτες που αξιολόγησε η EFSA και με βάση τις οποίες θεσπίστηκε το επίπεδο MRL 0,1 

mg/kg. 

ε) Σύμφωνα με το άρθρο 3 της αριθ. 5171/70387/15-5-2018 (Β΄ 1935) Υπ. Απόφασης, για να χορηγηθεί 

κατά παρέκκλιση άδεια πρέπει να υφίσταται κίνδυνος που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με άλλα 

εύλογα μέσα και ορίζονται οκτώ περιπτώσεις με τις οποίες καθορίζεται η έννοια του κινδύνου. Για να 

χορηγηθεί κατά παρέκκλιση άδεια, θα πρέπει να συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις εν λόγω 

περιπτώσεις. Στην εξεταζόμενη περίπτωση συντρέχει η προϋπόθεση αριθ. 8 (ανάγκη αντιμετώπισης 

επιβλαβών οργανισμών με διαπιστωμένη αύξηση αυτών πέραν από τη δυνατότητα διαχείρισης τους, 

μετά από εισήγηση του αρμόδιου Τμήματος της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής). 

στ) Για το εξεταζόμενο αίτημα πληρούνται θετικά οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 της αριθ. 

5171/70387/15-5-2018 (Β΄ 1935) Υπ. Απόφασης και τα κριτήρια χορήγησης της έγκρισης που 

αναφέρονται στο άρθρο 8 αυτής. 

13. Το από 06/11/2020 Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής. 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε    

Α. 

;; 
Χορηγούμε κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν VELUM 

PRIME (δραστική ουσία: fluopyram, αριθμός έγκρισης 3057) για την αντιμετώπιση του νηματώδη 

Ditylenchus dipsaci στην καλλιέργεια του σκόρδου, εντός της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, με τα 

ακόλουθα στοιχεία:      

 
1. Έναρξη ισχύος της κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά: 10-11-2020. 

Λήξη ισχύος της κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά: 31-01-2021. 

 
2.  

Πεδίο 

Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος Τρόπος και χρόνος εφαρμογής Μέγιστος αριθμός 

εφαρμογών ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο 

κ.εκ./ 

στρέμμα 

 

Όγκος ψεκ. 

υγρού 
(λίτρα/στρ.) 

Σκόρδο  

ALLSA 

Νηματώδεις 

(Ditylenchus 

dipsaci) DITYDI 

50-62,5 600 

Εφαρμογή με το νερό του 

ποτίσματος, προφυτρωτικά ή μετά τη 

φύτευση, το αργότερο εντός 7 

ημερών. 
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Παρατηρήσεις:  

1. Ο ανωτέρω αναφερόμενος όγκος νερού αφορά μόνο στην εφαρμογή του Velum Prime και όχι στο όγκο 

νερού πριν ή μετά την εφαρμογή του.  

2. Όταν εφαρμόζετε το Velum Prime 1 φορά το έτος στην ύπαιθρο στο ίδιο χωράφι, μην χρησιμοποιείτε 

άλλα προϊόντα που περιέχουν fluopyram, έτσι ώστε η συνολική ποσότητα fluopyram ανά έτος στο ίδιο 

χωράφι να μην υπερβαίνει τα 50 γρ. /στρέμμα. 
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3. Προστασία των καταναλωτών:  
 

3.1  Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs): Σύμφωνα με τον Κανονισμό 396/2005, όπως ισχύει. 
 

3.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:  
Σκόρδο: ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ  

(καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής) 

 
4. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. 9542/108426 π.ε./29.1.16 απόφασή μας, με την οποία 

χορηγήθηκε η με αριθ. 3057 έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν VELUM PRIME, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
5.  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. 

 
Β. Γενικές υποχρεώσεις:    

 1. Οι χρήστες προς τους οποίους χορηγείται η παρούσα κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην 

αγορά, 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. Επισημαίνεται ότι τυχόν απόκρυψη κάθε 

σχετικής πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά. 

2. Σε εφαρμογή του άρθρου 67 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, οι αιτούντες και ο κάτοχος της 

άδειας διάθεσης στην αγορά, οφείλουν να συγκεντρώσουν και να υποβάλουν στην Υπηρεσία 

μας το αργότερο έως τις 31-05-2021, 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.  

 

 

 

 

 
           Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

κ.α.α. 

 

 

 

              Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ 
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