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Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΠ & ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ταχ . Δ/νση:
Ταχ. Κώδικας:
TELEFAX:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
e-mail:

Λ. Συγγρού 150
176 71 – ΑΘΗΝΑ
210 92 12 090
Ηλ. Νασιόπουλος
210 928 7211
inasiopoulos@minagric.gr

Προς:

CBC (Europe) S.r.l. Ιταλίας
(δια της εταιρείας
LANCES LINK ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ,
Χέυδεν 15, 10434-ΑΘΗΝΑ)

ΘΕΜΑ: «1. Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά (επανέγκριση) στο φυτοπροστατευτικό
προϊόν (εντομοκτόνο) CORDALENE (δρ. ουσία: Bacillus thuringiensis subsp.
kurstaki strain EG2348).
2. Ανάκληση της με αριθ. 14.061 άδειας διάθεσης στην αγορά »
AΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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 ειδικότερα το άρθρο 80 παρ. 5 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση
αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 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 Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki strain EG2348.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 546/2011 της Επιτροπής της 10ης-6-11 για την εφαρμογή του Κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες
αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
5. Τον Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά
τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. 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, όπως ισχύει.
7. Τον Κανονισμό 1272/2008 του Ε.Κ. και του Συμβουλίου της 16-12-08 “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) 1907/2006”.
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8. Τη με αριθ. 14309/162816/22.12.14 Απόφασή μας με θέμα “Αντικατάσταση των εθνικών
απαιτήσεων κατά την αξιολόγηση για έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων βάση του
Κανονισμό 1107/2009”.
9. Τη με αριθ. 11893/1374969/11.11.13 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής
για τη «Διάθεση αποθεμάτων μετά από ανακλήσεις ή τροποποιήσεις αδειών διάθεσης στην αγορά
φυτοπροστατευτικών προϊόντων ».
10. Την με αριθ. 8229 έκκριση κυκλοφορίας των αρμοδίων αρχών της Ιταλίας για το
φυτοπροστατευτικό προϊόν RAPAX, καθώς και τη σχετική έκθεση αξιολόγησης του προϊόντος
που αναρτήθηκε από τις Ιταλικές αρχές στον ιστότοπο CIRCA.
11. Τη με αριθ. 14.021 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) CORDALENE (δρ.
ουσία: Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki strain EG2348), η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ.
121091/11.12.2004 Απόφασή μας και τροποποιήθηκε με τις με αριθ. 11327/113179/1.11.12 και
3417/38276/25.9.13 αποφάσεις μας.
12. Τη με αριθ. Υ 26/6.10.15 (B΄ 2144) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού στον
Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη.
13. Τη με αριθ. 9379/119137/2.11.15 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2367/4.11.15) με θέμα την
“Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό
Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και
Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων”.
14. Τις με αριθ. πρωτ. 4632/50638/30.4.12 και 11702/134329/3.12.15 αιτήσεις της εταιρείας LANCES
LINK ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ για λογαριασμό της εταιρείας CBC (Europe) S.r.l. Ιταλίας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α.

Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά (επανέγκριση) στο φυτοπροστατευτικό
προϊόν (εντομοκτόνο) CORDALENE (δρ. ουσία: Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki strain
EG2348). Η έγκριση χορηγείται με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

1

Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)
1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
1.1.β Ημερομηνία λήξης
1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν
1.2.α Εμπορικό όνομα
CORDALENE
1.2.β Μορφή:
SC –Συμπυκνωμένο αιώρημα

14.576
02-08-2016
30-04-2020
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1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία (ες)
Δραστική ουσία 1
Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών
ουσίας/ών κατά ISO
Περιεκτικότητα
της
τεχνικά
καθαρής
δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία
Χημική ομάδα
Παρασκευαστής
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.
Τεχνικές προδιαγραφές της
δραστικής ουσίας:

Bacillus thuringiensis subsp.
kurstaki strain EG2348
97-100% (β/β) min
Bacterium (Bacillaceae)
CBC (Europe) S.r.l.,
Via Majorana n. 2, 20834, Nova Milanese
(MB), Ιταλία
Certis USA L.L.C.
9145 Guildford Road, Suite
175, Columbia, Maryland 21046, Η.Π.Α.
Έχουν υποβληθεί από τον υποστηρικτή της
δραστικής ουσίας και παραμένουν στα αρχεία
της Αρμόδιας Αρχής

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα
α) Κάτοχος της άδειας:

β) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

CBC (Europe) S.r.l.
Via Majorana n. 2, 20834 Nova Milanese (MB)
Ιταλία
Tel.: +39 0362 365079
e-mail: sfranceschini@cbceurope.it
LANCES LINK ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
Χέυδεν 15, 104 34 Αθήνα,
Τηλ./Fax: 210 5578797
e-mail: markar@lanceslink.gr

γ) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
στην αγορά:
Λ. Μεσογείων 335- Χαλάνδρι, Τ.Κ.153 10
Τηλ.: 2106726381
Fax: 2106749514
E-mail: kdimizas@elanco.gr
δ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

ε)

Εργοστάσιο παρασκευής
σκευάσματος

CBC (Europe) S.r.l.
Via Majorana n. 2, 20834 Nova Milanese (MB)
Ιταλία
Tel.: +39 0362 365079
e-mail: sfranceschini@cbceurope.it
του CΗΕΜΙΑ S.p.A.
S.S. 255 Km 46, 44047 S. Agostino (FE), Ιταλία
CHEMINOVA DEUTSCHLAND GmbH & Co.
KG
Stader Elbstraβe, DE21683 Stade, Γερμανία
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στ) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του 1. Τα εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος.
σκευάσματος
2. ΦΥΤΟΡΓΚΑΝ ΑΒΕΕ,
Περιβοίας 6, 145 64, Νέα Κηφισιά Αττικής
3. ORANGE LOGISTICS ΕΠΕ
80 χλμ. Αθηνών-Λαμίας, Ύπατο Θηβών
4. Κ & Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ
ΒΙΠΕΘ, Σίνδος
ζ) Εγγυημένη σύνθεση του
σκευάσματος:

Δραστική ουσία: Bacillus thuringiensis subsp.
kurstaki strain EG 2348 18,8% β/ο (ισοδύναμο με
24.000 I.U. T.ni/mg σκευάσματος)
Βοηθητικές ουσίες: μέχρι 100% β/β
Η ακριβής εγγυημένη σύνθεση προσδιορίζεται στον
εμπιστευτικό φάκελο που συνοδεύει την αίτηση και
παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασία(ες)
2.2 Συσκευασία(ες):
Α/Α
1.

Είδος
Φιάλες
Δοχείο

3

Οδηγίες
χρήσης:

4

Κατηγορία και
τρόπος δράσης:

Μέγεθος
50 κ.εκ., 100 κ.εκ., 150 κ.εκ., 200 κ.εκ.,
250 κ.εκ., 300 κ.εκ., 350 κ.εκ., 400 κ.εκ.,
500 κ.εκ., 600 κ.εκ., 800 κ.εκ., 1 λίτρο
3 λίτρα, 4 λίτρα, 5 λίτρα, 10 λίτρα, 20
λίτρα

Υλικό
PE, HDPE,
COEX/EVOH,
PE, HDPE,
COEX/EVOH,

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.
Τρόπος εφαρμογής: Εφαρμόζεται με ψεκασμό καλύψεως φυλλώματος.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινείστε καλά τη συσκευασία πριν
το άνοιγμά της. Γεμίστε το βυτίο με νερό μέχρι τη μέση και προσθέστε την
απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος. Συμπληρώστε το νερό στο βυτίο
αναδεύοντας συνεχώς. Ξεπλύνετε τη φιάλη 3 φορές και ρίξτε τα νερά στο βυτίο.
Ψεκάστε το διάλυμα αμέσως μετά την προετοιμασία του.
Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Τριπλό ξέπλυμα με νερό.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και
της συσκευασίας: Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα
νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού
καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω
χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση
ενέργειας.
Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με αλκαλικά σκευάσματα όπως
βορδιγάλειος πολτός, κ.ά.
Προφυλάξεις για τους χειριστές: ----Βιολογικό εντομοκτόνο στομάχου, με εκλεκτική δράση κατά των
προνυμφών λεπιδοπτέρων. Δρα δια της κατάποσης, μετά την οποία οι
προνύμφες σταματούν να τρέφονται και πεθαίνουν σε μερικές ημέρες.
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5

5.1 Φάσμα δράσης
Δόσεις σκευάσματος
Πεδίο
Εφαρμογής

Μηλοειδή:
(μηλιά,
αχλαδιά,
κυδωνιά)

Μέγιστος
αριθμός
εφαρμογών
ανά
καλλιεργητική
περίοδο
3

Στόχος

κ.εκ./
στρέμμα

κ.εκ./ 100
λίτρα ψεκ.
υγρού

Όγκος ψεκ.
υγρού
λιτρα /
στρέμμα

Τρόπος και χρόνος
εφαρμογής

Φυλλοδέτες
(Adoxophyes
orana, Pandemis
cerasana,
Archips sp).

100-200

70-140

60-150

Ψεκασμός με την
εμφάνιση των
πρώτων προνυμφών
(L1-L2) με
μεσοδιαστήματα 7-10
ημερών.

100-200

70-140

60-150

Ψεκασμός με την
εμφάνιση
των
πρώτων προνυμφών
(L1-L2)
με
μεσοδιαστήματα 7-10
ημερών.

3

100-200

70-140

60-150

3

Ανθοτρήτης
(Prays citri)

100-200

50-100

200-400

Φυλλοδέτες
(Archips sp.)

100-200

70-140

60-150

Ψεκασμός με την
εμφάνιση
των
πρώτων προνυμφών
(L1-L2)
με
μεσοδιαστήματα 7-10
ημερών.
Ψεκασμός με την
εμφάνιση
των
πρώτων προνυμφών
(L1-L2)
με
μεσοδιαστήματα 7-10
ημερών.
Ψεκασμός με την
εμφάνιση
των
πρώτων προνυμφών
(L1-L2)
με
μεσοδιαστήματα 7-10
ημερών.

Προνύμφες
Λεπιδοπτέρων
Πυρηνόκαρπα:
(ροδακινιά,
νεκταρινιά,
βερικοκιά,
δαμασκηνιά,
κερασιά)

Καρπόκαψα
(Cydia molesta),
Βλαστορύκτης
(Anarsia
lineatella),
Φυλλοδέτες
(Archips sp.)
Φυλλοφάγες
κάμπιες

Ακτινίδιο:

Εσπεριδοειδή:
Γκρέϊπ φρουτ
Λεμονιά
Μανταρινιά
Πορτοκαλιά
Κιτριά
Αμυγδαλιά
Φιστικιά

Υπονομευτές
(Hyponomeuta
sp.)
Εούλια
(Argyrotaenia
pulchellana)

Φυλλοφάγες
κάμπιες
Υπονομευτές
(Hyponomeuta
sp.)

3

3

ΑΔΑ: 60ΧΠ4653ΠΓ-ΖΚΚ

Φουντουκιά

Φυλλοδέτες
(Archips sp.)

100-200

70-140

60-150

Ελιά:

Πυρηνοτρύτης
(Prays oleae)

100-200

70-140

60-150

Αμπέλι:
(Οινοποιήσιμο &
επιτραπέζιο)

Ευδεμίδα
(Lobesia
botrana)

75-100

50-100

10-150

Σολανώδη
λαχανικά:
Τομάτα
Πιπεριά
Μελιτζάνα
(Υ/Θ)
Φυλλώδη και
κραμβοειδή
λαχανικά (Υ/Θ):
Κουνουπίδι
Λάχανο
Αγκινάρα
Μαρούλι
Μπάμια
Πράσα

Κογχυλίδα
(Eupoecilia
ambiguella)
Προνύμφες
λεπιδοπτέρων

Mamestra spp.
Pieris brassicae
Plutella
manulipennis
Acrolepia
assectella

3

3

3

100-200

50-150

Ψεκασμός με την
εμφάνιση
των
πρώτων προνυμφών
(L1-L2)
με
μεσοδιαστήματα 7-10
ημερών.

3

100-200

50-150

Ψεκασμός με την
εμφάνιση
των
πρώτων προνυμφών
(L1-L2)
με
μεσοδιαστήματα 7-10
ημερών.

3

Tuta absoluta
Heliothis
armigera
Προνύμφες
λεπιδοπτέρων

Ψεκασμός με την
εμφάνιση
των
πρώτων προνυμφών
(L1-L2)
με
μεσοδιαστήματα 7-10
ημερών.
Ψεκασμός με την
εμφάνιση
των
πρώτων προνυμφών
(L1-L2)
με
μεσοδιαστήματα 7-10
ημερών.
Ψεκασμός με την
εμφάνιση
των
πρώτων προνυμφών
(L1-L2)
με
μεσοδιαστήματα 7-10
ημερών.
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Βαμβάκι

Καλαμπόκι

Καπνός

Πράσινο
σκουλήκι
(Helicoverpa
armigera)
Ρόδινο σκουλήκι
(Pectinophora
gossypiella)
Πυραλίδα
(Ostrinia
nubilalis)
Πράσινο
σκουλήκι
(Helicoverpa
armigera)
Σεζάμια
(Sesamia sp.)
Πράσινο
σκουλήκι
(Helicoverpa
armigera)

100-200

50-80

Ψεκασμός με την
εμφάνιση
των
πρώτων προνυμφών
(L1-L2)
με
μεσοδιαστήματα 7-10
ημερών.

3

100-200

50-80

Ψεκασμός με την
εμφάνιση
των
πρώτων προνυμφών
(L1-L2)
με
μεσοδιαστήματα 7-10
ημερών.

3

100-200

50-150

Ψεκασμός με την
εμφάνιση
των
πρώτων προνυμφών
(L1-L2)
με
μεσοδιαστήματα 7-10
ημερών.
Ψεκασμός με την
εμφάνιση
των
πρώτων προνυμφών
(L1-L2)
με
μεσοδιαστήματα 7-10
ημερών.
Ψεκασμός με την
εμφάνιση
των
πρώτων προνυμφών
(L1-L2)
με
μεσοδιαστήματα 7-10
ημερών.

3

Καλλωπιστικά
(Υ/Θ)

Φυλλοφάγες και
ανθοφάγες
προνύμφες
(Mamestra spp.,
Heliothis spp.)

100-200

Δασικά είδη

Φυλλοφάγες
προνύμφες:
Πιτυοκάμπη
(Thaeumetopoea
pityocampa)
Λυμάντρια
(Lymantria
dispar,
Lymantria
monacha)
Υφάντρια
(Hyphantria
cunea)
Μαλακόσωμα
(Malacosoma
spp.)

100-200

6

Ειδικές συνθήκες
γεωργικές,
φυτοϋγείας ή
περιβαντολλογικές
υπό τις οποίες το
σκεύασμα μπορεί
να χρησιμοποιηθεί
ή να αποκλειστεί

40-66.7

200-300

60-200

Αποφεύγετε τη χρήση νερού με pH > 8, εκτός κι αν χρησιμοποιήσετε
παράγοντα οξίνισης.
Σε περίπτωση μίγματος με άλλο φ.π. πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και
οι οδηγίες (περιορισμοί κλπ) που ισχύουν και περιγράφονται στην
ετικέτα του άλλου φ.π.

3

3
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7.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
-σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

--

-σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

--

-της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων
στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

--

8

Στοιχεία
φυτοτοξικότητας,
ευαισθησίας
ποικιλιών και κάθε
άλλης παρενέργειας
στα φυτά ή τα
προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό στις καλλιέργειες που αναφέρονται στο φάσμα
δράσης και στις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής. Προσοχή να δίνεται
όταν αναμιγνύεται το προϊόν με άλλα προϊόντα προερχόμενα από έλαια
ή επιφανειοδραστικά αφού τέτοιος συνδυασμός μπορεί να προκαλέσει
φυτοτοξικότητα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, δοκιμάστε το σε μια μικρή
περιοχή.

9

Εικονογράμματα/
Λέξεις
Κινδύνου:

---

10

Δηλώσεις
επικινδυνότητας

EUH 208 Περιέχει τον μικροοργανισμό bacillus thuringiensis var.
Krustaki strain EG2348. Οι μικροοργανισμοί ενδέχεται να
προκαλέσουν αλλεργική αντίδραση.
EUH401 Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το
περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

11

Δηλώσεις
Προφύλαξης

P102 Μακριά από παιδιά
P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο
P270 Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το
προϊόν.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια /προστατευτικά ενδύματα /
μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια /πρόσωπο. Στην
περίπτωση εισόδου αμέσως μετά τον ψεκασμό, ο εργάτης θα
πρέπει να φοράει κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και
γάντια.
Να αποφεύγετε η επαφή με το δέρμα και τα μάτια.
Sp1: Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

12

Πρώτες βοήθειες Αντίδοτο

Γενικές πληροφορίες: Μη δίνετε υγρά και μην προκαλείτε εμετό, εάν
ο παθών έχει σπασμούς ή είναι αναίσθητος.
P301 + P310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το
ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο
νερό. Ζητείστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε αμέσως καλά με άφθονο
νερό και σαπούνι.
Σε περίπτωση δηλητηρίασης: Καλέστε αμέσως γιατρό για την
παροχή πρώτων βοηθειών.
Αντίδοτο: Συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

---
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Προστασία των καταναλωτών

13.1 Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs): 0.01 mg/kg (default)
13.2 Τελευταία επέμβαση
πριν τη συγκομιδή:

Φυτικά προϊόντα

Ημέρες

Όλες οι καλλιέργειες που
αναφέρονται στο φάσμα δράσης

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι και
την ημέρα της συγκομιδής

14

Συνθήκες αποθήκευσης,
χρονική σταθερότητα του
σκευάσματος.

Να φυλάσσεται σφραγισμένο στην αρχική του συσκευασία,
σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο. Σε θερμοκρασία
20oC, παραμένει σταθερό για 3 χρόνια.

15.

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.

16.

Κατάλογος προστατευομένων μελετών: Στο Παράρτημα ΙΙΙ καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες
στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην
των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

B. Γενικές υποχρεώσεις:

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ
για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση
τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και
διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του
σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε
μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Καν. 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ’ όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης
του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την
συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που
εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα
απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την
ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Γ.

Ανακαλούμε τη με αριθ. 14.061 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος
(εντομοκτόνο) CORDALENE (δρ. ουσία: Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki strain
EG2348), η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. 121091/11.12.2004 Απόφασή μας και
τροποποιήθηκε με τις με αριθ. 11327/113179/1.11.12 και 3417/38276/25.9.13 αποφάσεις
μας, και ορίζουμε τα ακόλουθες περιόδους χάρητος για τα υπάρχοντα αποθέματα του
σκευάσματος στην αγορά:
1. Επιτρέπεται από την υπογραφή της παρούσας η τιμολόγηση από τον κάτοχο της έγκρισης
προς τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων για τρεις (3) ακόμη μήνες.
2. Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα χονδρικής ή
λιανικής πώλησης για έξι (6) μήνες από την υπογραφή της παρούσας.
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3. Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες για ένα
ακόμα έτος από την ημερομηνία της παραγράφου 2 ανωτέρω.
4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες (μετά την ημερομηνία της παραγράφου
3 ανωτέρω) θα πρέπει να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή
καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού.
5. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που
προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης
Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής

ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

