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ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ    
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Αθήνα 
Προς:  ΑΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Β΄ 

Πληροφορίες: Π. Θεοδωρής   1ο χλμ. Χαλάστρας-Σίνδου   
Τηλέφωνο: 210 9287225    
e-mail: ptheodoris@minagric.gr   Κοιν.:  Syngenta Hellas M. AEBE 
     
     
ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά για περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση έως 

120 ημερών, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) KARATE with zeon 
technology 10 CS (δραστική ουσία: lambda-cyhalothrin) για την καταπολέμηση των 
εντόμων Chironomus sp., Ephydra sp., Hydrellia sp. και Lissorhoptrus oryzophilus στην 
καλλιέργεια του ρυζιού »    

 
 

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 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. 

3. 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 lambda-cyhalothrin.  

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», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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. 

7. Την αριθ. 7544/322891/16.11.2021 Απόφαση διορισμού του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης 
Γεωργίας.  

8. Την αριθ. πρωτ. 976/30612/04-02-2022 αίτηση του ΑΣ Χαλάστρας Β΄ και την καταχώριση αυτής στην 
Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Αιτήσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (PPPAMS). 
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9. Το από 13-5-2022 Υπ. Σημείωμα του Τμήματος Προστασίας Φυτών της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής 

Παραγωγής.   
10.Το 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 
(εντομοκτόνο) KARATE with zeon technology 10 CS (δραστική ουσία: lambda-cyhalothrin, 
αριθ. έγκρισης 1854), για αντιμετώπιση των εντόμων Chironomus sp., Ephydra sp., Hydrellia 
sp. και Lissorhoptrus oryzophilus στην καλλιέργεια του ρυζιού, εντός των Περιφερειακών 
Ενοτήτων: Θεσσαλονίκης, Αιτωλοακαρνανίας, Έβρου, Καβάλας και Σερρών, με τα ακόλουθα 
στοιχεία:    

 
1. Έναρξη ισχύος της κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά: 30-05-2022. 

Λήξη ισχύος της κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά: 28-09-2022  

 
2.  Φάσμα δράσης: 
Πεδίο 
Εφαρμογή

ς 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος Τρόπος και 
χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 
αριθμός 
εφαρμογώ

ν ανά 
καλλιεργ. 
περίοδο 

κ.εκ./ 
στρέμμ

α 

κ.εκ./ 
100 
λίτρα 
ψεκ. 
υγρού 

 

Όγκος 
ψεκ. 
υγρού 
λιτρα / 
στρέμμα  

Ρύζι 
(ORYSA) 

-Chironomus sp. 
CHIRSP 
-Ephydra sp.  
EPDRSP 
-Hydrellia sp. 
HYDRSP 
-Lissorhoptrus 
oryzophilus 
LISSOR 

12,5 --- 30-40 
Ψεκασμός 
φυλλώματος  
BBCH 11-15. 

1 

Παρατηρήσεις: 
1. Εφαρμογές μόνο όταν τα τηγάνια είναι στεγνά. 
2 Μην το εφαρμόζεται σε περίπτωση που υπάρχει μεγάλη ποσότητα μελιτώματος αφίδων στην 

περιοχή εφαρμογής.  
3. Εφαρμόστε το σκεύασμα σε ώρες κατά τις οποίες οι μέλισσες δεν βρίσκονται στο χώρο (αργά το 

απόγευμα).  
4. Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμείνουν στις κυψέλες για μία ημέρα 

εξασφαλίζοντας τροφή και νερό εντός της κυψέλης ή να απομακρυνθούν οι κυψέλες. 
 
3. Προστασία των καταναλωτών: 

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:  
Ρύζι: καθορίζεται από τον μοναδικό χρόνο 
εφαρμογής 

 
Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 123880/30.5.2005 Απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με 

αριθ. 1854 οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) KARATE with 
zeon technology 10 CS.  
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Γ. Γενικές υποχρεώσεις:  

1. Οι αιτούντες την κατά την παρέκκλιση του άρθρου 53 του Κανονισμού 1107/2009 άδεια 
διάθεσης στην αγοράς είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή της, ενώ οι ίδιοι και/ή ο 
υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά, υποχρεούνται να ενημερώνουν την οικεία Περιφερειακή 
Ενότητα και την υπηρεσία μας εάν περιέλθει σε γνώση τους οποιαδήποτε δυσμενή επίπτωση 
από χρήση σύμφωνα με το σημείο 2 παραπάνω. Επισημαίνεται ότι τυχόν απόκρυψη κάθε 
σχετικής πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά. 

2. Σε εφαρμογή του άρθρου 67 του Kαν. 1107/2009, οι αιτούντες και ο κάτοχος της άδειας 
διάθεσης στην αγορά, οφείλουν να συγκεντρώσουν και να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας το 
αργότερο έως 31.12.2022 ξεχωριστές ή από κοινού εκθέσεις με πληροφορίες:  

2.1. Για τη συνολική ποσότητα σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε σε εφαρμογή της 
παρούσας.  

2.2. Για τη συνολική έκταση σε στρέμματα στην οποία χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα σε 
εφαρμογή της παρούσας.  

2.3. Παρακολούθησης των πληθυσμών για τους εχθρούς στόχους.  

2.4. Καταγραφής καλλιεργητικών πρακτικών και λοιπών φυτοπροστατευτικών προϊόντων που 
εφαρμόστηκαν στις εκτάσεις που χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα.  

 
 

  

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
 

Α. ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ 
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