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ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αριθ. 60.714 οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) ACROBAT M WG (δ.ο. mancozeb 60% 
β/β, dimethomorph 9% β/β) ως προς το φάσμα δράσης (Χρήσεις Ήσσονος Σημασίας) 
και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή. 
 

 
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 21ης 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 51 αυτού.  

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 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 και για την τροποποίηση της οδηγίας 

91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.  

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

αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την με αριθ. 10088/115732/26-9-2013 (ΦΕΚ Β’/2587) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας 

και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος 

σημασίας» 

5. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β’/1-03-2017) 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 ". 
6. Τις υπ’ αρ. 11236/129246/24-11-2015 και 7781/103237/23-07-2018 αιτήσεις της εταιρείας BASF 

Ελλάς ABEE και το υπ’ αρ. 6943/93473/2-7-2018 έγγραφο της εταιρείας INDOFIL INDUSTRIES 

LIMITED.  

7. Την από 25 Φεβρουαρίου 2011 απόφαση έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος ACROBAT 

M DG από την Αρμόδια Αρχή της Γαλλίας (ΑΜΜ n
o
 9600103), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει. 

ΑΔΑ: ΩΠΞΗ4653ΠΓ-ΕΡΒ



8. Την σχετική Αξιολόγηση από την ΑΑΑ της Γαλλίας (ANSES OPINION) η οποία απεστάλη στην 

υπηρεσία μας με το υπ’ αρ. 3237/37965/29-3-2016 διαβιβαστικό έγγραφο. 

 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
 

Α Τροποποιούμε την με αριθ. 60.714 οριστική έγκριση διάθεσης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(μυκητοκτόνο) ACROBAT M WG (δ.ο. mancozeb 60% β/β, dimethomorph 9% β/β) που 

χορηγήθηκε με την με αριθ. 7781/103237/22-11-2018 απόφαση μας ως προς το φάσμα δράσης 

(επέκταση σε χρήσεις ήσσονος σημασίας) και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή. 

 

Συγκεκριμένα, τα σημεία 5 και 13 διαμορφώνονται  ως εξής:  

 

5  Φάσμα δράσης 

Πεδίο 

Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος 

 

Τρόπος και χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών 

ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο/ 

μεσοδιάστημα 

εφαρμογών 

γρ./ 

στρέμμα 

 

γρ. / 100 

λίτρα 

ψεκ. 

υγρού 

Όγκος 

ψεκ. 

υγρού 

λίτρα / 

στρέμμα 

Αμπέλι (VITVI)  

(επιτραπέζιο & 

οινοποιήσιμο) 

Περονόσπορος 

(Plasmopara 

viticola, 

PLASVI) 

 

Μαύρη Σήψη 

(Guignardia 

bidwellii, 

GUIGBI) 

250 250 100 Εφαρμόστε 

προστατευτικά 

όταν οι συνθήκες 

ευνοούν την 

ανάπτυξη των 

ασθενειών 

(ακολουθήστε τα 

Δελτία Γεωργικών 

Προειδοποιήσεων). 

Κάνετε εφαρμογές 

με μεσοδιάστημα 

ως 14 ημέρες, 

προσαρμόζοντας 

ανάλογα με την 

ανάπτυξη της 

καλλιέργειας και 

την πίεση 

προσβολής. Σε 

περίπτωση ισχυρής 

πίεσης προσβολής 

ή έντονης 

βλαστητικής 

ανάπτυξης του 

αμπελιού, το 

μεσοδιάστημα δεν 

πρέπει να ξεπερνά 

τις 12 ημέρες. 

2 /12-14 

ημέρες. 
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Ασκαλώνιο 

(ALLAS)  

 

Κρεμμύδι 

(ALLCE) 

 

(υπαίθρου) 

Περονόσπορος 

(Peronospora 

destructor, 
PERODE) 

200 200 100 Εφαρμόστε από το 

στάδιο των 4 

φύλλων και 

επαναλάβετε με 

μεσοδιάστημα 7-10 

ημερών σε 

εναλλαγή με 

προϊόντα με 

διαφορετικό τρόπο 

δράσης. 

3/7-10 

ημέρες. 

Μαρούλι  

(LACSA) 

(υπαίθρου) 

Περονόσπορος 

(Bremia 

lactucae, 

BREMLA) 

160 160 100 Εφαρμόστε από 

την ανάπτυξη της 

καλλιέργειας  

 

 

3  

Πεπόνι 

(CUMME) 

(υπαίθρου) 

Περονόσπορος 

(Pseudoperono

spora cubensis, 

PSPECU) 

200 200 100 Εφαρμόστε 

προστατευτικά 

όταν οι συνθήκες 

ευνοούν την 

ανάπτυξη της 

ασθένειας. Το 

μεσοδιάστημα 

μεταξύ δύο 

εφαρμογών είναι 

7-10 ημέρες, 

ανάλογα με την 

πίεση προσβολής 

της ασθένειας. 

 

3/7-10 

ημέρες 

Πατάτα  

(SOLSS) 

(υπαίθρου) 

Περονόσπορος 

(Phytophthora 

infestans, 

PHYTIN) 

 

Αλτερνάρια 

(Alternaria 

alternata, 
ALTEAL,  

Alternaria 

solani, ALTESO) 

200 - 50-100 Εφαρμόστε 

προστατευτικά 

όταν οι συνθήκες 

ευνοούν την 

ανάπτυξη των 

ασθενειών. 

Προστατεύει το 

φυτό κατά την 

ανάπτυξη. 

Περονόσπορος: 

επαναλάβετε κάθε 

7 ημέρες. Σε 

περίπτωση ήπιας 

πίεσης προσβολής 

και όταν η 

βλάστηση έχει 

σταθεροποιηθεί, 

δηλαδή κατά την 

άνθιση, το 

3/7-10 

ημέρες 
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μεσοδιάστημα 

μπορεί να 

επιμηκυνθεί στις 

10 ημέρες. 

Αλτερνάρια: 

επαναλάβετε ανά 7 

ως 10 ημέρες, 

ανάλογα με το 

επίπεδο του 

κινδύνου. 

Πράσο 
(4)

 

(ALLPO) 

(υπαίθρου) 

Περονόσπορος 

(Phytophthora 

porri, PHYTPO) 

200 250-400      50-80 Εφαρμογές κατά τη 

διάρκεια της 

χειμερινής 

περιόδου. 

2/14-21 

ημέρες. 

Αρακάς  

(χωρίς λοβό)  

(PIBSX) 

(υπαίθρου) 

Περονόσπορος 

(Peronospora 

pisi, PEROVP) 

200 500-100 20-40 Εφαρμόστε 

προστατευτικά 

όταν οι συνθήκες 

ευνοούν την 

ανάπτυξη της 

ασθένειας, που 

μπορεί να ξεκινά 

30 με 40 ημέρες 

μετά τη σπορά. 

Επαναλάβετε την 

εφαρμογή με 

μεσοδιάστημα 7 ως 

10 ημερών αν ο 

κίνδυνος του 

περονόσπορου 

είναι αυξημένος, 

εναλλάσσοντας με 

προϊόντα με 

διαφορετικό τρόπο 

δράσης.  

2/7-10 

ημέρες. 

Καλλωπιστικά 

δέντρα και 

θάμνοι 

(χρήση ήσσονος 

σημασίας) 

Περονόσπορος 

(Peronospora 

destructor, 

PERODE) 

250 250 100 Εφαρμόστε 

προστατευτικά 

όταν οι συνθήκες 

ευνοούν την 

ανάπτυξη της 

ασθένειας.  

2 / 7-10 

ημέρες. 

Υπνοφόρος 

Παπαρούνα 

(PAPSO) 

(χρήση ήσσονος 

σημασίας) 

Περονόσπορος 

(Peronospora 

destructor, 

PERODE) 

200 200 100 Εφαρμόστε 

προστατευτικά 

όταν οι συνθήκες 

ευνοούν την 

ανάπτυξη της 

ασθένειας, από τα 

2-4 φύλλα, έως και 

το τέλος της 

ανάπτυξης των 

2 
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στελεχών.  

Φυτά για 

σποροπαραγωγ

ή Λαχανικών,  

Αρωματικών 

και 

Φαρμακευτικώ

ν Φυτών 

(χρήση ήσσονος 

σημασίας) 

Περονόσπορος 

(Peronospora 

destructor, 

PERODE) 

200 200 100 Εφαρμόστε 

προστατευτικά 

όταν οι συνθήκες 

ευνοούν την 

ανάπτυξη της 

ασθένειας. 

3 /7-10 

ημέρες 

Τριαντάφυλλο 

(ROSXU) 

(Υ + Θ) 

(χρήση ήσσονος 

σημασίας) 

Περονόσπορος 

(Peronospora 

destructor, 

PERODE) 

250 250 100 Εφαρμόστε 

προστατευτικά 

όταν οι συνθήκες 

ευνοούν την 

ανάπτυξη της 

ασθένειας.  

2 / 7-10 

ημέρες. 

Παρατηρήσεις: 

1. Αμπέλι: Να μην χρησιμοποιείται τα αμπελόφυλλα ως τροφή σε περίπτωση χρήσης του ACROBAT M WG. 

2. Αμπέλι: Να μη γίνονται περισσότερες από 2 εφαρμογές με ACROBAT M WG ή σκευάσματα που 

περιέχουν δραστικές ουσίες με όμοιο τρόπο δράσης. Θα πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα σε ένα 

πρόγραμμα ψεκασμού:  

- Να μη γίνονται συνεχόμενες εφαρμογές. 

- Να κάνετε προληπτικές εφαρμογές. 

- Να μην είναι το τελευταίο σκεύασμα στο πρόγραμμα ψεκασμού.   

3. Η ποιότητα του ψεκαστικού νέφους (ομοιογενής κατανομή του ψεκαστικού διαλύματος) και οι 

μετεωρολογικές συνθήκες κατά τον ψεκασμό (θερμοκρασία < 25
o
C και υγρασία > 70%) συμμετέχουν 

στην επιτυχία της εφαρμογής. Υπό συνθήκες μεγάλης ζέστης (>25
o
C) κάνετε τις εφαρμογές νωρίς το πρωί 

ή αργά το βράδυ. 

4. Χρήσεις ήσσονος σημασίας:  Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για 
ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες αυτές, από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις 
καλλιέργειες αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την 
αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος. 

5. Υπάρχει κίνδυνος να εμφανιστούν ίχνη λεκέδων από τη χρήση του σκευάσματος. Για το λόγο αυτό: 

- Για τα τριαντάφυλλα των οποίων τα άνθη θα κοπούν, μην εφαρμόζετε το σκεύασμα στην περίοδο 

άνθισης ούτε στην περίοδο παραγωγής των βλαστών.  

- Για τα τριαντάφυλλα που θα πωληθούν με τις γλάστρες τους, μην εφαρμόζετε για ένα μήνα πριν την 

πώληση τους. 

 
 
13 Προστασία των καταναλωτών  

 

Τελευταία επέμβαση πριν τη 

συγκομιδή ή πριν τη διάθεση 

στην αγορά όταν πρόκειται 

για μετασυλλεκτικές χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

Αμπέλι 28 

Ασκαλώνιο 28 

 Μαρούλι 28 

 Πεπόνι 3 
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 Κρεμμύδι 28 

 Πατάτα 7 

 Πράσο 14 

 Αρακάς (χωρίς λοβό) 21 

 Καλλωπιστικά δέντρα και θάμνοι, 
Φυτά για σποροπαραγωγή 
Λαχανικών, Αρωματικών και 
Φαρμακευτικών Φυτών 

Μη εφαρμόσιμο 

 Υπνοφόρος Παπαρούνα 60 

 Τριαντάφυλλο Μη εφαρμόσιμο 

 

     
 
 

 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ 

     

 
     

  
   

  Ι. ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ 

 

Β Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 7781/103237/22-11-2018 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων  
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