
 

 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,        23-01-2019 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 605 / 8585 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ   
 

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150, 17671–ΑΘΗΝΑ Προς:  MANICA SpA, Ιταλίας 

TELEFAX: 210 92 12 090   (δια του κ. Γρ. Φαρίδη 

Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος   Δαβάκη 65, 17672-ΚΑΛΛΙΘΕΑ) 

Τηλέφωνο: 210 928 7211    

e-mail: inasiopoulos@minagric.gr     
 

 

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθ. 60.642 άδειας διάθεσης στην αγορά  του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(μυκητοκτόνο) BAIA Cu EVO 4/25 WG (δρ. ουσίες: copper oxychloride + cymoxanil), ως προς 

την ημερομηνία λήξης της έγκρισης και το φάσμα δράσης » 
 

 

AΠΟΦΑΣΗ  

Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
 

      Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα τo άρθρο 45 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, όπως ισχύει, όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων 

δραστικών ουσιών, στον οποίο περιλαμβάνονται οι δραστικές ουσίες copper oxychloride και cymoxanil. 

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής 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.  

5. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2017/195 για την τροποποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

540/2011, όσον αφορά την παράταση της περιόδου έγκρισης της δραστικής ουσίας cymoxanil. 

6. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2018/84 για την τροποποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

540/2011, όσον αφορά την παράταση της περιόδου έγκρισης των ενώσεων χαλκού.  

7. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1981, με τον οποίο θεσπίστηκαν ειδικές διατάξεις για τη συνολική 

εφαρμογή ανά εκτάριο, φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν ως δραστική ουσία ενώσεις χαλκού.  

8. Την αριθ. πρωτ. 605/8585/16.1.19 σχετική αίτηση του κ. Γρ. Φαρίδη ως υπεύθυνου επικοινωνίας της 

εταιρείας MANICA SpA, Ιταλίας. 

9. Την αριθ. 1606/16641/14.02.17 (Β΄ 629) Υπ. Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής 

«με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής 

και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, 

Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ".    
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ   
 

Α. Τροποποιούμε την αριθ. 60.642 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(μυκητοκτόνο) BAIA Cu EVO 4/25 WG (δρ. ουσίες: copper oxychloride + cymoxanil), η οποία 

χορηγήθηκε με την αριθ. 6565/64065/16.8.17 Απόφασή μας (ΑΔΑ: 612Υ4653ΠΓ-ΒΞΘ) και 

τροποποιήθηκε με την αριθ. 14060/137178 π.ε./8.1.18 Απόφασή μας (ΑΔΑ.: ΩΕ5Κ4653ΠΓ-0ΞΚ), 

ως προς την ημερομηνία λήξης της έγκρισης και το φάσμα δράσης. Οι παράγραφοι 1.1 και 5 της 

αριθ. 6565/64065/16.8.17 Απόφασής μας (ΑΔΑ: 612Υ4653ΠΓ-ΒΞΘ), διαμορφώνονται ως εξής:   
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1.1 Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης: 

1.1.β Ημερομηνία λήξης: 

60.642 

16-08-2017 

31-01-2020 

 

 

5.  Φάσμα δράσης: 

Πεδίο 

Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος Τρόπος και χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος αριθμός 

εφαρμογών ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο 

γρ/ 100 

λίτρα ψεκ. 

υγρού 

Όγκος ψεκ. 

υγρού λιτρα 

/ στρέμμα 

γρ/ 

στρέμμα 

(max) 

ΑΜΠΕΛΙ 

(επιτραπέζια 

και 

οινοποιήσιμα 

σταφύλια) 

(VITVI) 

Περονόσπορος 

(Plasmopara 

viticola) 

(PLASVI)  

250- 300 100 300 Από την πτώση του 

60% των πετάλων 

μέχρι την 

αποσκλήρυνση του 

καρπού. 

3 

ΤΟΜΑΤΑ 

(Υ+Θ) 

(LYPES) 

Περονόσπορος 

(Phytophthora 

infestans) 

(PHYTIN) 

300 60-80 240 Σέ όλα τα στάδια. 6/8-10 (Υ) 

2/7-12 (Θ) 

ΠΑΤΑΤΑ  

(SOLTU)  

Περονόσπορος 

(Phytophthora 

infestans)  

(PHYTIN)  

300-375 60-80 300 Σέ όλα τα στάδια. 2/7-12 

Παρατηρήσεις: 

1) Οι μικρές δόσεις αφορούν τους ψεκασμούς που πλησιάζουν προς την άνθηση. Οι μεγαλύτερες δόσεις 

αφορούν τους ψεκασμούς που γίνονται όταν οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. 

Στις περιπτώσεις που τα συμπτώματα έχουν εμφανιστεί το εύρος της δόσης είναι ανάλογο με την ένταση 

της προσβολής.  

2) Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των 

ασθενειών.  

3) Στις καλλιέργειες αμπέλι και πατάτα, να ακολουθούντα στις περιοχές που εφαρμόζονται τα προγράμματα 

των γεωργικών προειδοποιήσεων.  

4) Το σκεύασμα δεν πρέπει να εφαρμόζεται αν αναμένεται βροχή ή παγετός ή όταν τα φυτά είναι 

σοκαρισμένα. Αν βρέξει σε λιγότερο από 2 ώρες από την εφαρμογή, η αποτελεσματικότητα του 

σκευάσματος μπορεί να μειωθεί και συνιστάται επανάληψη της εφαρμογής.  

5) Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε καλλιέργειες που βρίσκονται σε στρες, λόγω έλλειψης ή περίσσιας νερού, 

χαμηλών θερμοκρασιών, εντομολογικών προσβολών, τροφοπενιών ή άλλων παραγόντων οι οποίοι 

μειώνουν την ανάπτυξη της καλλιέργειας.  

6) Η συνολική εφαρμοζόμενη ποσότητα χαλκούχων σκευασμάτων ανά καλλιεργητική περίοδο δεν θα 

πρέπει να υπερβαίνει τα 400 γραμ. ανά στρέμμα (ποσότητα εκφρασμένη σε μεταλλικό χαλκό).  

 

Β. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η αριθ. 6565/64065/16.8.17 Απόφασή μας (ΑΔΑ: 612Υ4653ΠΓ-ΒΞΘ), 

όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 14060/137178 π.ε./8.1.18 Απόφασή μας (ΑΔΑ.: ΩΕ5Κ4653ΠΓ-0ΞΚ). 
 

 

 

 

    Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης  
 

 

 

 Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ  
 

ΑΔΑ: 6ΛΦΠ4653ΠΓ-ΣΗΛ
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