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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 11285/269941 
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ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ   
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Τηλέφωνο:  210 92 87 165    

e-mail: kmitsopoulou@minagric.gr e-mail: dimitris.theodosiou@basf.gr 

efi.gravani@basf.com 

 
ΘΕΜΑ:«Τροποποίηση της με αριθμό 60907 άδειας διάθεσης στην αγορά του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) DELAN GOLD (dithianon 50 % β/ο) ως προς το 
φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήση) και την τελευταία επέμβαση πριν τη 
συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις» 
 

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 51 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. Τη με αριθμό 10088/115732/26-9-2013 απόφαση (ΦΕΚ Β΄/2587) σχετικά με την «Διαδικασία 

καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών 

διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας». 

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

Υφυπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 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. 12572/167698/07.12.2018 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με 

αριθμό 60725 άδεια διάθεσης στην αγορά του πανομοιότυπου φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(μυκητοκτόνο) DELAN 50 SC (dithianon 50 % β/o), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
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6. Τη με αριθ. πρωτ. 11287/269946/20.11.2019 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με 

αριθμό 60907 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) 

DELAN GOLD (dithianon 50 % β/ο). 

7. Τη με αριθ. πρωτ. 11285/269941/23.10.2019 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Α Τροποποιούμε την με αριθμό 60907 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος (μυκητοκτόνο) DELAN GOLD (dithianon 50 % β/ο), που χορηγήθηκε με την Υπ. Αριθ. 

11287/269946/20.11.2019 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως 

προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήση) και την τελευταία επέμβαση 

πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις 

 

Συγκεκριμένα, τα σημεία 5 και 13 διαμορφώνονται ως εξής: 

 

5 Φάσμα δράσης: 

Δόσεις σκευάσματος 

Πεδίο 

Εφαρμογής 
Στόχος 

κ.εκ. σκ. 

/στρέμ-

μα 

κ.εκ. 

σκευ. / 

100 

λίτρα 

ψεκ. 

υγρού 

Όγκος 

ψεκ. 

Υγρού 

(λίτρα 

/στρέμ-

μα) 

Τρόπος και 

χρόνος 

εφαρμογής ** 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών 

ανά 

καλλιεργητικ

ή περίοδο 

Αχλαδιά 

(PYUCO) 

Φουζικλάδιο 

(Venturia pyrina 

-VENTPI) 

 

70 

 

-- 

 

20-150 Εφαρμογές που 

ξεκινούν από το 

στάδιο της 

πράσινης 

κορυφής μέχρι 

και το 90% της 

ανάπτυξης των 

καρπών 

(BBCH 53 – 79). 

6 εφαρμογές 

με 

μεσοδιάστη-

μα 

εφαρμογών  

5 ημέρες 
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105* 

 

 

 

 

------------

-70 

-- Σε περίπτωση 

που οι 

εφαρμογές 

ξεκινούν από το 

στάδιο της 

ρόδινης κορυφής, 

κάνετε 3 

εφαρμογές 

αρχικά με τη 

μεγαλύτερη δόση 

ανά στρέμμα και 

συνεχίστε μετά 

το στάδιο του 

σχηματισμού των 

καρπών (BBCH  

57 - 73), με 3 

εφαρμογές με τη 

μικρότερη δόση 

ανά στρέμμα 

μέχρι και το 90% 

της ανάπτυξης 

των καρπών. 

(BBCH 73 – 79) 

3 εφαρμογές 

με  

μεσοδιάστη-

μα 

εφαρμογών  

7 ημέρες 

--------------- 

3 εφαρμογές 

με  

μεσοδιάστη-

μα 

εφαρμογών  

5 ημέρες 

Ροδακινιά 
(PRNPS) 
Κερασιά  
(PRNAV) 
 

 

Χρήση ήσσονος 
σημασίας: 

Κλαδοσπορίωσ
η 

(Cladosporium 

carpophilum***

- VENTCA) 

70-105 - 100-150 Οι ψεκασμοί 
ξεκινούν κατά 

την έκπτυξη των 
οφθαλμών μέχρι 

την έναρξη της 
ωρίμανσης, όταν 

οι καρποί 
αρχίζουν να 

αλλάζουν χρώμα 
(BBCH 53 – 81) 

3 εφαρμογές 
με 

μεσοδιάστη-
μα 

εφαρμογών 
7 ημέρες 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  
*Σε περίπτωση εφαρμογής της μεγαλύτερης δόσης οι εφαρμογές να μην ξεπερνούν τις 3 ανά 

καλλιεργητική περίοδο. 

**Ακολουθήστε ένα από τα δύο σενάρια εφαρμογών. 

*** Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες 
αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια της ροδακινιάς και της κερασιάς από τη χρήση του 
σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές ο κάτοχος της άδειας 
δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη 
φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος. 
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13 
Προστασία των καταναλωτών 

 

Τελευταία επέμβαση  

πριν τη συγκομιδή ή πριν 

τη διάθεση στην αγορά  

όταν πρόκειται για 

μετασυλλεκτικές χρήσεις: 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 Αχλάδια 56 

 Ροδακινιά 35 

 Κερασιά 21 

     

 

 

 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

     
     

    
  

  Ι. ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ 
 

 

 

Β Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 11287/269946/20.11.2019 Απόφαση του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  
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