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                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   31.07.2019 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 7799/190198 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ      
 
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  (Παραδείσου 2 & Κηφισίας 

TELEFAX: 210 9212090  15125 Μαρούσι) 

Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη    

Τηλέφωνο: 210 9287160   

e-mail: dmakrogianni@minagric.gr   e-mail: dimitris.theodosiou@basf.com  

    

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 60348 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) AVISO MONO WG (δ.ο.: metiram 70% β/β) 
ως προς το φάσμα δράσης, τα στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε 
άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους και την τελευταία επέμβαση πριν τη 
συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις» 

 
 

 
 

AΠΟΦΑΣΗ 
Ο 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 

      Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 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 45 αυτού. 

2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, 

ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τη με αριθμό πρωτ. 1623/17646/27.02.2013 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 

60403 οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) AVISO MONO WG (δ.ο.: 

metiram 70% β/β), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

4. Τη με αριθ. 619/46787/8.3.19 (ΦΕΚ Β΄ 988/22-03-2019) κοινή Απόφαση του Υπουργού κ. Στ. 

Αραχωβίτη, του Υφυπουργού κ. Β. Κόκκαλη και της Υφυπουργού κ. Ολ. Τελιγιορίδου με θέμα 

“Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής “με εντολή Υπουργού”, “με εντολή Υφυπουργού” ή “με 

εντολή Υπουργού και Υφυπουργού”, κατά περίπτωση, στους: Γεν. Γραμματέα, Γεν. Γραμματέα 

Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γεν. Δ/νσης, Προϊσταμένους 

Δ/νσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων” (Β΄ 988), 

όπως διορθώθηκε με την αριθ. 6 αναφορά «ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» (Β’ 1241)  και τροποποιήθηκε 

με την αριθ. 1679/153682/25-06-2019 (Β΄ 2701) ΚΥΑ. 

5. Τη με αριθ. πρωτ. 7799/190198/26.07.2019 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

I. Τροποποιούμε τη με αριθ. 60348 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος (μυκητοκτόνο) AVISO MONO WG (δ.ο.: metiram 70% β/β), που χορηγήθηκε με τη με αριθ. 

πρωτ. 1623/17646/27.02.2013 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα 

δράσης, τα στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά 

ή τα προϊόντα τους και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά 

όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις. 

 

Συγκεκριμένα, τα σημεία 5, 8 και 13 διαμορφώνονται ως εξής: 

 

5  Φάσμα δράσης 

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος Τρόπος και χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγιστος 
αριθμός 

εφαρμογών/ 
καλ/κη 
περίοδο 

Γρ. 
σκ./στρ. 

 

Γρ./ 100 
λ. ψεκ. 
υγρού 

Όγκος ψεκ. 
υγρού 
λ./στρ. 

Μηλιά Φουζικλάδιο 

(Venturia 

inaequalis) 

 

200 

(max)* 

133-250 80-150 Προληπτικοί 

ψεκασμοί στα 

στάδια της 

πράσινης κορυφής, 

της ρόδινης 

κορυφής και μετά 

την άνθηση. 

Ανάλογα με τις 

κλιματικές 

συνθήκες 

επανάληψη των 

ψεκασμών κάθε 7 

ημέρες. 

Μέχρι 3 

εφαρμογές 

με 

μεσοδιάστημ

α 7 ημέρες 

εφόσον 

απαιτείται 

 

Αμπέλι 

(επιτραπέζιες 

και 

οινοποιήσιμες 

ποικιλίες) 

 

Περονόσπορος 

(Plasmopara 

viticola) 

 

160-200 160-200 100 Προληπτικοί 

ψεκασμοί που 

ξεκινούν όταν οι 

βλαστοί έχουν 

μήκος 10 εκ.(5 

φύλλα). Οι 

ψεκασμοί 

συνεχίζονται μέχρι 

και το στάδιο της 

ανάπτυξης των 

ραγών και όχι 

αργότερα. 

Μέχρι 3 

εφαρμογές 

με 

μεσοδιάστημ

α 7 ημέρες 

εφόσον 

απαιτείται 

 

Τομάτα 

(Υπαίθρου και 

Θερμοκηπίου) 

 

Περονόσπορος 

(Phytophthora 

infestans) 

 

200 200 100 Προληπτικοί 

ψεκασμοί 

φυλλώματος κάθε 

7 ημέρες εφόσον 

οι κλιματικές 

συνθήκες ευνοούν 

την ανάπτυξη της 

ασθένειας. 

Μέχρι 3 

εφαρμογές 

με 

μεσοδιάστημ

α 7 ημέρες 

εφόσον 

απαιτείται 
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Αγγούρι 

(Υπαίθρου και 

Θερμοκηπίου) 

Περονόσπορος 

(Pseudoperono-

spora cubensis) 

180 180 100 Προληπτικοί 

ψεκασμοί 

φυλλώματος κάθε 

7 ημέρες εφόσον 

οι κλιματικές 

συνθήκες ευνοούν 

την ανάπτυξη της 

ασθένειας 

Μέχρι 3 

εφαρμογές 

με 

μεσοδιάστημ

α 7 ημέρες 

εφόσον 

απαιτείται  

Πεπόνι 

(Υπαίθρου) 

Περονόσπορος 

(Pseudoperono-

spora cubensis) 

180-200 180-200 100 Προληπτικοί 

ψεκασμοί 

φυλλώματος κάθε 

7 ημέρες εφόσον 

οι κλιματικές 

συνθήκες ευνοούν 

την ανάπτυξη της 

ασθένειας  

Μέχρι 3 

εφαρμογές 

με 

μεσοδιάστημ

α 7 ημέρες 

εφόσον 

απαιτείται  

Μαρούλι 

(Υπαίθρου) 

Περονόσπορος 

(Bremia 

lactucae) 

120-200 - 100 Προληπτικοί 

ψεκασμοί 

φυλλώματος κάθε 

7 ημέρες εφόσον 

οι κλιματικές 

συνθήκες ευνοούν 

την ανάπτυξη της 

ασθένειας. 

Μέχρι 3 

εφαρμογές 

με 

μεσοδιάστημ

α 7 ημέρες 

εφόσον 

απαιτείται 

 

Πατάτα Περονόσπορος 

(Phytophthora 

infestans) 

 

180 - 60 Προληπτικοί 

ψεκασμοί 

φυλλώματος κάθε 

7 ημέρες εφόσον 

οι κλιματικές 

συνθήκες ευνοούν 

την ανάπτυξη της 

ασθένειας. 

Μέχρι 3 

εφαρμογές 

με 

μεσοδιάστημ

α 7 ημέρες 

εφόσον 

απαιτείται 

 

Παρατηρήσεις: 

*Ανεξάρτητα από τον χρησιμοποιούμενο όγκο ψεκαστικού, η μέγιστη δόση σκευάσματος/στρέμμα δεν θα 

πρέπει να ξεπερνιέται. 

• Προληπτικές εφαρμογές όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών. 

• Να ακολουθούνται, στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, οι συστάσεις των Γεωργικών 

Προειδοποιήσεων. 

 

 

8  Στοιχεία φυτοτοξικότητας, 

ευαισθησίας ποικιλιών και 

κάθε άλλης παρενέργειας στα 

φυτά ή τα προϊόντα τους. 

Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις 

εφαρμογής. 
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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) 

 Μηλιά 21 ημέρες 

 Αμπέλι 

(επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες) 
56 ημέρες 

 Τομάτα 

(Υπαίθρου και Θερμοκηπίου) 
7 ημέρες 

 Αγγούρι 

(Υπαίθρου και Θερμοκηπίου) 
3 ημέρες 

 Πεπόνι 

(Υπαίθρου) 
3 ημέρες 

 Μαρούλι 

(Υπαίθρου) 
14 ημέρες 

 Πατάτα 14 ημέρες 

 

 

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. πρωτ. 1623/17646/27.02.2013 απόφασή μας, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

 
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 
 

Δρ. Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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