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  Κοιν.  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 

ΘΕΜΑ: ″Τροποποίηση της µε αριθ. 60296 οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος (µυκητοκτόνο) ΤRIMANOC 80 WP ως προς το φάσµα 

δράσης την τελευταία επέµβαση πριν τη συγκοµιδή και τη φράση Spe3 ″ 

 

 

AΠΟΦΑΣΗ  

Ο  

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΚΑΙ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

 
      Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Καν. 1107/2009 σχετικά µε τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην 

αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ και ειδικότερα το άρθρο 80 

παρ. 5.
 
   

2. Tον Ν. 4036 (ΦΕΚ 8/Α/27-1-2012) σχετικά µε τη διάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά, 

την ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις. 

3. Τη µε αριθ. 188161/6-9-2010 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε 

την οποία χορηγήθηκε η µε αριθ. 60296 οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά στο 

φυτοπροστατευτικό προϊόν (µυκητοκτόνο) ΤRIMANOC 80 WP. 

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

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

5. 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»». 

6. Τα σηµειώµατα της οµάδας ελέγχου υπολειµµάτων και βιολογικού   

7. Τη µε αριθ. 189791/15-10-10 ένσταση, τη µε αριθ. 98973/14-7-2011 ένσταση και τη µε αριθ. 

99345/22-7-2011 αίτηση της ενδιαφερόµενης εταιρείας.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
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Ι. Τροποποιούµε τη µε αριθ. 60296 οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος (µυκητοκτόνο) ΤRIMANOC 80 WP που χορηγήθηκε µε την 

αριθ. 188161/6-9-2010 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ως προς 

το φάσµα δράσης, την τελευταία επέµβαση πριν τη συγκοµιδή και τη φράση Spe3. 

Συγκεκριµένα τα σηµεία 5, 11, και 13.2 της Απόφασης διαµορφώνονται ως εξής: 

5  5.1 Φάσµα δράσης 

∆όσεις σκευάσµατος Πεδίο 

Εφαρµογής 

Στόχος 

Γρ. 

σκ./στρ. 

(max) 

Γρ./ 100 

λίτρα 

ψεκ. 

υγρού 

Όγκος 

ψεκ. 

υγρού 

λίτρα/ 

στρέµµα 

Τρόπος και 

χρόνος 

εφαρµογής 

Μέγιστος 

αριθµός 

εφαρµογών/ 

καλλιεργητική 

περίοδο 

Αµπέλι 

(επιτραπέζιο και  

οινοποιήσιµο) 

 

Περονόσπορος 
(Plasmopara viticola) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φόµοψη 
(Cryptosporella= 

Phomopsis viticola) 

 

Mαύρη σήψη 
(Guignardia bidwellii) 

 

 

200 200 50-100 

Εφαρµογές όταν 

οι βλαστοί έχουν 

µήκος περίπου 10 

εκ. και εφόσον οι 

συνθήκες 

ευνοούν την 

ανάπτυξη της 

ασθένειας. Να 

ακολουθούνται οι 

συστάσεις των 

γεωργικών 

προειδοποιήσεων 

 

 

 

 

1-3 ανοιξιάτικες 

εφαρµογές κατά 

την έκπτυξη των 

οφθαλµών, 

αµέσως µετά το 

σχηµατισµό του 

1
ου

 φύλλου, στο 

στάδιο των 2-3 

φύλλων 

Μέχρι 4 

εφαρµογές µε 

µεσοδιάστηµα 7-

10 ηµέρες 

εφόσον 

απαιτείται 

 

Κρεµµύδι 

(ξηρό)  

 

Περονόσπορος 
(Peronospora 

destructor) 

 

 

 

250 200-250 40-100 

Εφαρµογές µε 

την εµφάνιση των 

πρώτων 

συµπτωµάτων της 

ασθένειας. 

Μέχρι 4 

εφαρµογές µε 

µεσοδιάστηµα 7-

10 ηµέρες 

εφόσον 

απαιτείται 

 

Τοµάτα 

 (Υπαίθρου) 

 

Περονόσπορος 
(Phytophthora 

infestans) 

 

 

 

 

Σεπτόρια 

(Septoria lycopersici) 

Αλτερναρίωση 
(Alternaria solani) 

 

200 200 50-100 

Εφαρµογές από 

το στάδιο των 

νεαρών 

σποροφύτων 

 

 

 

Εφαρµογές µε 

την εµφάνιση των 

πρώτων 

συµπτωµάτων 

των ασθενειών  

 

  

Μέχρι 4 

εφαρµογές µε 

µεσοδιάστηµα 7-

10 ηµέρες 

εφόσον 

απαιτείται 

 

Μελιτζάνα,   

Πιπεριά  

(Υπαίθρου)  

Αλτερναρίωση 
(Alternaria solani) 

 

200 200 50-100 Εφαρµογές µε 

την εµφάνιση των 

πρώτων 

συµπτωµάτων της 

ασθένειας 

 

Μέχρι 4 

εφαρµογές µε 

µεσοδιάστηµα 7-

10 ηµέρες 

εφόσον 

απαιτείται 
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5  5.1 Φάσµα δράσης 

∆όσεις σκευάσµατος Πεδίο 

Εφαρµογής 

Στόχος 

Γρ. 

σκ./στρ. 

(max) 

Γρ./ 100 

λίτρα 

ψεκ. 

υγρού 

Όγκος 

ψεκ. 

υγρού 

λίτρα/ 

στρέµµα 

Τρόπος και 

χρόνος 

εφαρµογής 

Μέγιστος 

αριθµός 

εφαρµογών/ 

καλλιεργητική 

περίοδο 

Καρότο 
Αλτερνάρια 

(Alternaria dauci)  
200 200 50-100 

Εφαρµογές µε 

την εµφάνιση των 

συµπτωµάτων της 

ασθένειας  

Μέχρι 4 

εφαρµογές µε 

µεσοδιάστηµα  

14 ηµέρες 

εφόσον υπάρχει 

πρόβληµα. 

Κολοκυνθοειδή 

πεπόνι, 

καρπούζι,  

κολοκύθι 

 

(Υπαίθρου) 

 

 

Κλαδοσπορίωση  
(Cladosporium 

cucumerinum) 

200 200 50-100 

Εφαρµογές µε 

την εµφάνιση των 

πρώτων 

συµπτωµάτων της 

ασθένειας 

 

Μέχρι 4 

εφαρµογές µε 

µεσοδιάστηµα 7-

10 ηµέρες 

εφόσον 

απαιτείται 

 

Μαρούλι 

 (Υπαίθρου) 

Περονόσπορος 

(Bremia lactucae) 
200 200 60-100 

Εφαρµογές µε 

την εµφάνιση των 

πρώτων 

συµπτωµάτων της  

ασθένειας 

Μέχρι 4 

εφαρµογές µε 

µεσοδιάστηµα 7 

ηµέρες εφόσον 

απαιτείται 

Πατάτα 

 
Περονόσπορος 
(Phytophthora 

indestans) 

Αλτερναρίωση 
(Alternaria solani) 

 

200  50-100 Εφαρµογές όταν 

τα φυτά έχουν 

ύψος περίπου 15-

20 εκ., µετά από 

7 ηµέρες, λίγο 

πριν την άνθηση 

και λίγο µετά τη 

γονιµοποίηση  

 

Μέχρι 8 

εφαρµογές µε 

µεσοδιάστηµα 7 

ηµέρες εφόσον 

απαιτείται 

 

 

Παρατηρήσεις: 

• Να µην χρησιµοποιούνται ως τροφή τα αµπελόφυλλα σε περίπτωση χρήσης του 

TRIMANOC 80 WP.  

• Προληπτικές εφαρµογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας 

• Το εύρος των δόσεων είναι ανάλογο της έντασης της προσβολής 

• Στις περιοχές όπου εφαρµόζονται τα προγράµµατα γεωργικών προειδοποιήσεων να 

ακολουθούνται οι συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων 

• Η χρήση στο σκόρδο (υπαίθρου) θα χορηγηθεί όταν και εάν καθοριστούν στον κανονισµό 

396/2005 MRLs σύµφωνα µε την παρακάτω ΟΓΠ. Ο κάτοχος της έγκρισης υποχρεούται να 

ενηµερώσει άµεσα την αρµόδια αρχή. 

 
-Σκόρδο (ξηρό)  
 

Περονόσπορος 
(Peronospora 

 destructor) 

 
 

 

250 

γρ. 

σκ./ 

στρ 

  200-

250 

γρ.σκ. 

/100L 

40-100 

Όγκος 

ψεκαστι

κού 

υγρού 

L/στρ. 

Εφαρµογές µε την 

εµφάνιση των 

πρώτων 

συµπτωµάτων της 

ασθένειας. 

Μέχρι 4 εφαρµογές 

µε µεσοδιάστηµα 7-

10 ηµέρες εφόσον 

απαιτείται 

 

PHI  

 

28  

ηµέ-

ρες 
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11  Φράσεις S SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισµούς να 

αφήσετε µιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 µέτρων από τα 

επιφανειακά ύδατα για τις καλλιέργειες του καρότου, του 

µαρουλιού, του κρεµµυδιού, (του σκόρδου), της πατάτας και 10 

µέτρων για την καλλιέργεια του αµπελιού  

 

 

13 Προστασία των καταναλωτών  

13.2 Τελευταία επέµβαση 

πριν τη συγκοµιδή ή 

πριν τη διάθεση στην 

αγορά όταν πρόκειται 

για µετασυλλεκτικές 

χρήσεις 

Καλλιέργειες PHI(ηµέρες) 

 Αµπέλι 
(επιτραπέζιο και  

οινοποιήσιµο) 

 

28 ηµέρες 

 Κρεµµύδι 
 

28 ηµέρες 

 Μαρούλι 
  

(Υπαίθρου) 

28 ηµέρες 

 Kαρότο 30 ηµέρες 

 Τοµάτα, Μελιτζάνα  

Πιπεριά , Πεπόνι, 

Καρπούζι, Κολοκύθι  
 

(Υπαίθρου) 

 

3 ηµέρες  

 

 Πατάτα 

 
7 ηµέρες 

 
ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η µε αριθ. 188161/6-9-2010 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων µε την οποία χορηγήθηκε η µε αριθ. 60296 οριστική έγκριση 

διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (µυκητοκτόνο) TRIMANOC 80 WP. 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

Γ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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