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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Αθήνα,                 30.09.2020  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ    Αριθμ. πρωτ.: 9869/263974  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ   
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150   Προς: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  Σωρού 18-20, Μαρούσι 
Πληροφορίες:  Ο. Μελιτά   Τ.Κ.: 151 25 
TELEFAX: 210 92 12 090  e-mail: nikos.tsakalis@bayer.com  
Τηλέφωνο: 210 92 87 244   
e-mail: omelita@minagric.gr   
    
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 3057 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος (νηματωδοκτόνο - μυκητοκτόνο) VELUM PRIME (fluopyram 40% β/ο) ως προς το 
φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήση), την τελευταία επέμβαση πριν τη 
συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις και την 
κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών» 

 
AΠΟΦΑΣΗ  

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
 

      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 51 αυτού. 

2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική 
χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 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. 

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του 
Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά 
τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 

5. Τον Κανονισμό με αριθμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, 
την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την τροποποίηση του 
κανονισμού (EΚ) με αριθμό 1907/2006. 

6. Τη με αριθμό 10088/115732/26-9-2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄/2587) σχετικά με την «Διαδικασία 
καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην 
αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας». 

7. Την Κατευθυντήρια Οδηγία SANCO 7525/VI/95 Rev. 10.3 (13.06.2017) σχετικά με την παρέκταση και τις 
απαιτήσεις για τον καθορισμό των ΑΟΚ «ανώτατα όρια καταλοίπων». 

8. Τη με αριθμό πρωτ. 9542/108426/29.01.2016 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 3057 
άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (νηματωδοκτόνο - μυκητοκτόνο) VELUM 
PRIME (fluopyram 40% β/ο), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

mailto:nikos.tsakalis@bayer.com
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9. Τη με αριθμό πρωτ. 4933/75184/25-05-2018 (Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ) απόφαση διορισμού του Προϊσταμένου 
Γενικής Δ/νσης Γεωργίας. 

10. Το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», όπως ισχύει. 

11. 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. 

12. Την αξιολόγηση του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου (έγγραφα με αρ. πρωτ. 
6844/186479/09.07.2020, 7673/208804/28.07.2020 και 9262/246207/08.09.2020). 

13. Τη με αριθμό πρωτ. 9869/263974/23.09.2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Ι. Τροποποιούμε τη με αριθμό 3057 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
(νηματωδοκτόνο - μυκητοκτόνο) VELUM PRIME (fluopyram 40% β/ο), που χορηγήθηκε με τη με αριθμό 
πρωτ. 9542/108426/29.01.2016 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς το φάσμα 
δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήση), την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη 
διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις και την κατάθεση συμπληρωματικών 
στοιχείων/μελετών. 

 
Συγκεκριμένα τα σημεία 5, 13 και 17 διαμορφώνονται ως εξής:                                                                          
 
 

5  Φάσμα δράσης 

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος Τρόπος και χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγιστος 
αριθμός 

εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική 

περίοδο/ 
Μεσοδιάστημα 
επεμβάσεων σε 

ημέρες 

κ.εκ. / 
στρέμμα 

Όγκος ψεκ. 
Υγρού 
λίτρα /  

στρέμμα 

Τομάτα (Θ) 
LYPES 
Μελιτζάνα (Θ) 
SOLME 
Πιπεριά (Θ) 
CPSAN 

Νηματώδεις  
(Meloidogyne incognita 
MELGIN,  
Meloidogyne javanica 
MELGJA,  
Meloidogyne halpa 
MELGHA) 
 
Ωίδιο  
(Leveillula taurica 
LEVETA) 

37,5-62,5 200-6001 

Δύο εφαρμογές με 
το σύστημα της 
στάγδην άρδευσης: 
1. Πρώτη εφαρμογή 

1-3 ημέρες πριν ή  
μετά το φύτεμα 
ή τη 
μεταφύτευση 

2. δεύτερη 
εφαρμογή  
15-30 ημέρες 
μετά την πρώτη 
εφαρμογή  

2/15-30 

Αγγούρι (Θ) 

CUMSA 

Κολοκύθι (Θ) 

CUUPG 
Κολοκύθες (Θ) 

CUUPE  

CUUSS 

Νηματώδεις 
(Meloidogyne incognita 
MELGIN, 
Meloidogyne javanica 
MELGJA, 
Meloidogyne halpa 
MELGHA) 
 

ΑΔΑ: 6ΒΠΟ4653ΠΓ-ΝΧ5



                                                                                                                                             
                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                                                               

                                            3 

 

Πεπόνι (Θ) 

CUMME 

Καρπούζι (Θ) 

CITLA 

Ωίδιο  
(Erysiphe cichoracearum 
ERYSCI) 
Sphaerotheca fuliginea 
SPHRFU) 

Τομάτα (Y) 
LYPES 
Μελιτζάνα (Y) 
SOLME 
Πιπεριά (Y) 
CPSAN 

Νηματώδεις 
(Meloidogyne incognita 
MELGIN, 
Meloidogyne javanica 
MELGJA,  
Meloidogyne halpa 
MELGHA) 
 
Ωίδιο  
(Leveillula taurica 
LEVETA) 

62,5 200-6001 

Εφαρμογή με το 
σύστημα της 
στάγδην άρδευσης 
1-3 ημέρες πριν ή 
μετά το φύτεμα ή τη 
μεταφύτευση. 

1 
Αγγούρι (Υ)  
CUMSA 
Αγγουράκι (Y) 
CUMSG 
Κολοκύθι (Υ) 
CUUPG 
Κολοκύθες (Υ) 
CUUPE 
CUUSS 
Πεπόνι (Υ) 
CUMME 
Καρπούζι (Υ) 
CITLA 

Νηματώδεις 
(Meloidogyne incognita 
MELGIN, 
Meloidogyne javanica 
MELGJA, 
Meloidogyne halpa 
MELGHA) 
 
Ωίδιο  
(Erysiphe cichoracearum 
ERYSCI, 
Sphaerotheca fuliginea 
SPHRFU) 

Καρότο (Υ) 
DAUCA 

Νηματώδεις 
(Meloidogyne halpa 
MELGHA, 
Meloidogyne incognita 
MELGIN,  
Heterodera spp. HETDSP) 

62,5 20-80 

Εφαρμογή 0–7  
ημέρες πριν τη 
σπορά με ψεκασμό 
του εδάφους και 
ενσωμάτωση σε 
βάθος 10-20 εκ. 

1 εφαρμογή / 2 
έτη 

Μπανάνα (Υ) 
MUBSS 

Νηματώδεις 
(Meloidogyne spp. 
MELGSP,  
Meloidogyne incognita 
MELGIN,  
Helicotylenchus spp. 
HELYSP 
Pratylenchus spp. 
PRATSP) 

62,5 1000-20001 

Εφαρμογή με το 
σύστημα της 
στάγδην άρδευσης 
από το στάδιο των 
τριών εντελώς 
ανοικτών φύλλων 
έως όλα τα τσαμπιά 
να φτάσουν το  
μέγιστο πάχος των 
φρούτων. 
BBCH 13-79 

1 

Καπνός 
NIOTA 

Νηματώδεις 
(Meloidogyne spp. 
MELGSP, 
Hederodera spp. HETDSP) 
 

62,5 20-100 

Εφαρμογή  0-3 
ημέρες πριν τη 
μεταφύτευση με 
ψεκασμό του 
εδάφους και 

1 εφαρμογή / 2 
έτη 
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 ενσωμάτωση σε 
βάθος 5-10 εκ. 

200-6001 

Εφαρμογή με το 
σύστημα της 
στάγδην άρδευσης 
1-3 ημέρες μετά τη 
μεταφύτευση. 

1 

Πατάτα 
SOLTU 

Νηματώδεις 
(Meloidogyne spp. 
MELGSP,  
Heterodera pallida 
HETDPA, 
Heterodera rostochiensis 
HETDRO) 
 
 

62,5 

20-60 

Εφαρμογή 0-3 
ημέρες πριν τη 
φύτευση με 
ψεκασμό του 
εδάφους και 
ενσωμάτωση σε 
βάθος μέχρι 10 εκ.  

1 εφαρμογή / 2 
έτη 

15-25 

Τοπική εφαρμογή 
κατά τη φύτευση με 
ψεκασμό επί των 
γραμμών φύτευσης 
και ενσωμάτωση σε 
βάθος μέχρι 5 εκ. 

Φράουλα (Θ) 
FRAAN 

Νηματώδεις  
(Meloidogyne sp. 
MELGSP,  
Meloidogyne incognita 
MELGIN,  
Meloidogyne arenaria 
MELGAR, 
Meloidogyne halpa 
MELGHA)  
 
Ωίδιο  
(Leveillula taurica 
LEVETA, Sphaerotheca sp. 
SPHRSP,  
Podosphaera aphanis 
PODOAP) 

62,5 400-10001 

Μέχρι δύο 
εφαρμογές με το 
σύστημα της 
στάγδην άρδευσης: 
1. Πρώτη εφαρμογή 

0-3 ημέρες πριν 
ή μετά τη 
μεταφύτευση ή 
κατά τη 
μεταφύτευση 
(BBCH 00-56: 
από το στάδιο 
του ληθάργου 
έως το στάδιο 
της επιμήκυνσης 
των ταξιανθιών). 

2. Δεύτερη 
εφαρμογή 15-60 
ημέρες μετά τη 
μεταφύτευση. 

1-2/15-60 

Μπρόκολο (Υ)  
BRSOK 
(καλλιέργεια 
ήσσονος 
σημασίας) 6 

Νηματώδεις  
(Heterodera cruciferae  
HETDCR,  
Heterodera schachtii  
HETDSC) 62,5 20-80 

Εφαρμογή 0-7 
ημέρες πριν τη 
μεταφύτευση με 
ψεκασμό του 
εδάφους και 
ενσωμάτωση σε 
βάθος 5-10 εκ. 
(BBCH 00) 

1 εφαρμογή / 2 
έτη 

https://gd.eppo.int/taxon/SPHRSP
https://gd.eppo.int/taxon/PODOAP
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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. Η χαμηλή δόση στο θερμοκήπιο να χρησιμοποιείται μόνο σε συνθήκες χαμηλής ή μέτριας προσβολής από 

τους νηματώδεις. 
3. Μην εφαρμόζετε το Velum Prime σε σπορεία. 
4. Όταν εφαρμόζετε το Velum Prime στη μέγιστη δόση 2 φορές το έτος στο θερμοκήπιο ή 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. 

5. Δεν συστήνεται η εφαρμογή του Velum Prime μόνο για το ωίδιο όταν δεν υπάρχει προσβολή της 
καλλιέργειας από νηματώδεις.  

6. Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές 
επιπτώσεις στην καλλιέργεια του μπρόκολου από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του 
σκευάσματος στις καλλιέργεια αυτή ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που 
αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του. 

 
 
 
13 Προστασία των καταναλωτών  

 

Τελευταία επέμβαση 
πριν τη συγκομιδή ή πριν τη 
διάθεση στην αγορά όταν 
πρόκειται για 
μετασυλλεκτικές χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 

 Μπανάνα (Y) 14  

 Καρπούζι (Θ), Κολοκύθες (Θ), Μελιτζάνα (Θ), 
Πεπόνι (Θ), Πιπεριά (Θ), Τομάτα (Θ) 

3 
 

 Αγγούρι (Θ), Κολοκύθι (Θ) 1  

 Αγγούρι (Υ), Αγγουράκι (Υ), Καπνός, Καρότο (Υ),  
Καρπούζι (Υ), Κολοκύθες (Υ), Κολοκύθι (Υ), 

Μελιτζάνα (Υ), Πατάτα, Πεπόνι (Υ), Πιπεριά (Υ), 
Τομάτα (Υ), Φράουλα (Θ), Μπρόκολο (Υ) 

Μη 
εφαρμόσιμο 

 

 
 

17    Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών 

 
  Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης να 
προσκομίσει στην ΣΕΑ τις αιτούμενες μελέτες/συμπληρωματικά ακόλουθα στοιχεία σύμφωνα με την αξιολόγηση 
του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου στο πλαίσιο της αίτησης διεύρυνσης του φάσματος δράσης του 
προϊόντος (έγγραφο με αρ. πρωτ. 7673/208804/28.07.2020):  

4 additional residue residue trials in cauliflower, in accordance with the drip irrigation pGAP, are required as to 
complete the dataset and extrapolate to the subgroup flowering brassica. 
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ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 9542/108426/29.01.2016 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

 
     

                                                                                               Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ κ.α.α. 
 
      
 
               
 
                                       Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ  
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