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«Διεύρυνση της με αριθμό 3067 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος
(νηματωδοκτόνο) NEMguard SC (εκχύλισμα σκόρδου 100% β/β) ως προς το φάσμα δράσης
(διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήση)»
AΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 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 ν. 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 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. Τη με αριθμό 10088/115732/26.09.2013 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».
5. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄45).
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. Τη με αριθ. 1881/286212/13.10.2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής
«με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία
Γενική Διεύθυνση” (Β΄4612/19.10.2020).
8. Την από υπ’ αριθ. πρωτ 1616/49492/18.02.2021 έκθεση αξιολόγησης του Εργαστηρίου
Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων και του Εργαστηρίου Τοξικολογικού Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων του Τμήματος Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων & Φυτ/κής του Μπενακείου
Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.
9. Τη με αριθ. πρωτ. 12964/173174/13.12.2018 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό
3067 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (νηματωδοκτόνο) NEMguard
SC (εκχύλισμα σκόρδου 100% β/β), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
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10. Τις με αριθ. πρωτ. 13352/341921/07.12.2020, 616/19205/21.01.2021 και 1616/49492/18.02.2021
αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α

Διευρύνουμε την με αριθμό 3067 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος
(νηματωδοκτόνο) NEMguard SC (εκχύλισμα σκόρδου 100% β/β), που χορηγήθηκε με την υπ. αριθ.
πρωτ. 12964/173174/13.12.2018 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα (δράσης διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήση)

Συγκεκριμένα, το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής:
5

Φάσμα δράσης
Πεδίο
Εφαρμογής

ΣΟΛΑΝΩΔΗ:
ΤΟΜΑΤΑ
(LYPES)
ΠΙΠΕΡΙΑ
(CPSAN)
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ
(SOLME)
(Υ+Θ)
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔH
με βρώσιμο
φλοιό :
ΑΓΓΟΥΡΙ
(CUMSA)
ΚΟΛΟΚΥΘΙ
(CUUPG)
(Υ+Θ)

Στόχος

Νηματώδεις του
γένους
Meloidogyne
(1MELGG)

Δόσεις σκευάσματος
κ.εκ./
στρέμμα
(max)

κ.εκ./
100
λίτρα
ψεκ.
υγρού

Όγκος
ψεκ.
υγρού
λίτρα /
στρέμμα

400

13,3 400

100 - 3000

Τρόπος και
χρόνος
εφαρμογής

Εφαρμογή μέσω
όλων των
συστημάτων
άρδευσης
στάγδην ή με
ποτιστήρι πριν,
κατά ή μετά τη
μεταφύτευση /
σπορά.

Μεγ. Αρ.
εφαρμογών
ανά
καλλιεργ.
περίοδο/
Μεσοδιάστημα
εφαρμογών
(σε ημέρες)
6 / 10-14

BBCH 00-BBCH
89

ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ με μη
βρώσιμο φλοιό:
ΠΕΠΟΝΙ
(CUMME)
ΚΑΡΠΟΥΖΙ
(CITLA)
ΚΟΛΟΚΥΘΑ
(CUUPE)
(Υ+Θ)
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Ακτινιδιά*
(ATIDE)
(Χρήση
Ήσσονος
Σημασίας)

Νηματώδεις του
γένους
Meloidogyne
(1MELGG)

400

13,3 400

100 - 3000

Εφαρμογή μέσω
συστημάτων
στάγδην
άρδευσης, με
ποτιστήρι ή
άλλου τρόπου
συστημάτων
άρδευσης
(BBCH 00-89)
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*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες
αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια της ακτινιδιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για τη
χρήση αυτή ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την
αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος»
Β

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 12964/173174/13.12.2018 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ
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