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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Αθήνα,   2 - 5 -2012 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. 

πρωτ: 

4740/51347 

& ΤΡΟΦΙΜΩΝ   

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ    

 

Ταχ . ∆/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς:  Κο ΜΕΝΥΧΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟ 

Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ   ΒΟΥΠΡΑΣΙΑ ∆ΗΜΟΣ   

TELEFAX: 210 92 12 090   ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ 

Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου   ΜΑΝΟΛΑ∆Α Ν. ΗΛΕΙΑΣ 

Τηλέφωνο: 210 92 87 161   Τ.Κ. 27052 

e-mail: syg036@minagric.g

r 

  (µε απόδειξη) 

     

  Κοιν.:  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
     

 

 

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση διεύρυνσης για "µικρής  σηµασίας χρήση" στην καλλιέργεια  

                της φράουλας, του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (µυκητοκτόνο) 
ΤΟΠΑΣ 10 EC» 

 

 

AΠΟΦΑΣΗ  

Ο  

ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 

      Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21
ης

 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 80 

αυτού. 

2. Το Νόµο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά, 

ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις. 

3. Τη µε αριθ. 103995/26-6-2003 (ΦΕΚ 895/Β/3-7-2003) Απόφασή µας «∆ιεύρυνση 

του φάσµατος δράσης εγκεκριµένων σκευασµάτων σε “µικρής σηµασίας” 

καλλιέργειες», όπως ισχύει σήµερα  

4. Τη µε αριθ. 114714/17-1-2008 απόφασή µας, µε την οποία διευρύνθηκε  η µε αριθ. 

6489 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 

(µυκητοκτόνο) ΤΟΠΑΣ 10 EC καθώς και τη µε αριθ. 103841/28-12-2011 
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Απόφασή µας, όπως ισχύει σήµερα, µε την οποία τροποποιήθηκε η εν λόγω 

έγκριση. 

5.  Τη µε αριθ. /11471417-1-2008 απόφασή µας, µε την οποία χορηγήθηκε µε την 

διεύρυνση για "µικρής  σηµασίας χρήση" στην καλλιέργεια της φράουλας, του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος (µυκητοκτόνο) ΤΟΠΑΣ 10 EC στην οµάδα 

παραγωγών GEOPLANT ΑΕΕΓΕ  . 

6. Το Π.∆. 110/11.11.2011 (Α΄ 243) «∆ιορισµός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, 

Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

7. Τη µε αριθ. 280665/6-4-2009 (ΦΕΚ 970/B/22-5-2009) Απόφαση του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για “Μεταβίβαση στους Γενικούς 

Γραµµατείς, Ειδικό Γραµµατέα, Προϊσταµένους Γενικής ∆ιεύθυνσης, 

Προϊσταµένους Τµήµατος της εξουσίας να υπογράφουν µε «Εντολή 

Υφυπουργού»». 

8.  Την από 1-4-2011  αίτηση του κ. Γεώργιου Μενύχτα 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Χορηγούµε έγκριση για χρήση από τον κ. Γεώργιο Μενύχτα κάτοικο Βουπρασίας 

του ν. Ηλείας , του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (µυκητοκτόνο) ΤΟΠΑΣ 10 EC 

(δ.ο. penconazole 10%  β/ο) µε αριθµό έγκρισης 6489 της εταιρείας Syngenta 

Hellas ΑΕΒΕ για «µικρής σηµασίας χρήση» ως ακολούθως 

 
Καλλιέργεια 

Ασθένεια 

∆όσεις 

κ.εκ σκ./100 

λίτρα ψεκ. 

υγρό 

Όγκος 

Ψεκ. 

Υγρού 

λίτρα/στρ. 

∆όσεις 

κ.εκ./στρ. Μέγιστος 

αριθµός 

εφαρµογών 

ανά καλ/κή 

περίοδο 

Χρόνος εφαρµογής 

Φράουλα (Θ) 
Ωϊδιο 

(Sphaerotheca 

macularis) 

25-50 

 

 

 

100 

 

 

25-50 

 1 Εφαρµογές 

προληπτικά ή µε 

την εµφάνιση 

των πρώτων 

συµπτωµάτων.  

Παρατηρήσεις:  
Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο µε την πίεση της προσβολής. 

 

2 
Προστασία των καταναλωτών 

 

   

2.1 Μέγιστα Όρια  

Υπολειµµάτων (MRLs) 

Φυτικά προϊόντα Προσωρινά 

σε mg/kg  
 

penconazole 

 

Έχουν οριστεί κοινοτικά MRLs  
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2.2 Τελευταία επέµβαση 

πριν τη συγκοµιδή ή 

πριν τη διάθεση στην 

αγορά όταν πρόκειται 

για µετασυλλεκτικές 

χρήσεις 

Καλλιέργεια Ηµέρες 

 

 φράουλα 14 ηµέρες 

 
 

 

3  Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης 

Η παρούσα έγκριση µπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγµή εάν οι όροι για την 

απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν 

πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή. 

 

 

Β 
Γενικές υποχρεώσεις  

  

 Ι. Η παρούσα έγκριση χορηγείται µετά από αίτηση του. κ. Γεώργιου Μενύχτα ο 

οποίος θα είναι υπεύθυνος για την ορθή εφαρµογή του σκευάσµατος. 

ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η µε αριθµό 114714/17-1-2008 Απόφασή µας όπως 

αυτή ισχύει σήµερα. 

 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

Γ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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