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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΠΑΝΑΝΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,  12 - 9 - 2016 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Αριθ.πρωτ:  9147/99828 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  

  

   

 

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς:  Bayer Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. 

Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ   Σωρού 18-20 

TELEFAX: 210 92 12 090   Τ.Κ.151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ 

Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου    

Τηλέφωνο: 210 928 7161    

e-mail: chpanagopoulou@minagri

c.gr 

  Ε-mail: 

ioannis.tsoutsanis@bayer.com 

ΘΕΜΑ: 
«Tροποποίηση της με αριθ. 60405 

οριστικής έγκρισης του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(μυκητοκτόνο) FLINT MAX 75 WG 

ως προς το φάσμα δράσης (χρήση 

ήσσονος σημασίας)»  

   

    

    

    

    

    

AΠΟΦΑΣΗ 

Ο 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 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 (ΕΕ) 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 , όπως τροποποιήθηκε με το SANCO doc.357 /rev.3/ 

2008 

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

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

4. Την με αριθ. 10088/115732/26-9-2013 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» 
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5. Την αξιολόγηση του Μ.Φ.Ι. 

6. Τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής 

7. Την υπ’ αρίθμ. 9379/119137/2.11.2015 (ΦΕΚ 2367Β’/4.11.2015) απόφαση, με θέμα "Μεταβίβαση 

του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, 

σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους 

Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 

8. Την από  26-6--2014 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Τροποποιούμε την με αριθ. 60405 οριστική έγκριση του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος(μυκητοκτόνο) FLINT MAX 75 WG (δ.ο. trifloxystrobin+ tebuconazole), που 

χορηγήθηκε με την με. αριθ. 1370/18220/7-2 – 2014  απόφαση μας ως προς το φάσμα δράσης  

και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή 
 

Συγκεκριμένα  

 

Α. Το σημείο 5  διαμορφώνεται ως εξής: 

5  5.1 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 

Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος Τρόπος και χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο 

γρ./ 

100 

λίτρα 

νερού 

Όγκος 

ψεκαστικ

ού υγρού 

λίτρα/ 

στρέμμα 

γρ. σκ./ 

στρέμμα 

Αμπέλι 

(Επιτραπέζιες 

ποικιλίες) 

Ωίδιο 

(Erysiphe 

necator) 

18-20 100 18-20 Προληπτικοί/Θεραπ

ευτικοί ψεκασμοί 

φυλλώματος από 

την έκπτυξη του 

πέμπτου φύλλου 

μέχρι το τέλος της 

άνθησης.  

Μεσοδιάστημα 

εφαρμογών: 14 

ημέρες 

3 

Αμπέλι 

(Οινοποιήσιμες 

ποικιλίες) 

Ωίδιο 

(Erysiphe 

necator) 

18-20 100 18-20 Προληπτικοί/Θεραπ

ευτικοί ψεκασμοί 

φυλλώματος από 

την έκπτυξη του 

πέμπτου φύλλου 

μέχρι την έναρξη 

χρωματισμού των 

ραγών. 

Μεσοδιάστημα 

εφαρμογών: 14 

ημέρες 

3 

Μηλιά Φουζικλάδιο 

(Venturia 

inaequalis) 

 

Ωίδιο 

20 150 30 Προληπτικές 

εφαρμογές από 

την περίοδο πριν 

την άνθηση μέχρι 

πριν τη συγκομιδή 

3 
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(Podosphaera 

leucotricha) 

 

Αλτερνάρια 

(Alternaria 

alternata) 

(πλήρης 

ωρίμανση). 

Μεσοδιάστημα 

εφαρμογών:  

10-12 ημέρες 

Αχλαδιά Φουζικλάδιο 

(Venturia 

pirina) 

 

Στεμφύλιο  

(Stemphyliu

m 

vasicarium) 

20 150 30 Προληπτικές 

εφαρμογές από 

την περίοδο πριν 

την άνθηση μέχρι 

πριν τη συγκομιδή 

(πλήρης 

ωρίμανση). 

Μεσοδιάστημα 

εφαρμογών:  

10-12 ημέρες 

3 

Ροδακινιά, 

Νεκταρινιά, 

Βερικοκιά,  

Ωίδιο 

(Sphaerothec

a pannosa) 

 

20 150 30 Προληπτικές 

εφαρμογές με 

μεσοδιάστημα 

εφαρμογών:  

10-12 ημέρες 

2 

Μονίλια 

(Monilia 

spp.) 

 

Προληπτικές 

εφαρμογές από 

την έναρξη της 

άνθησης με 

μεσοδιάστημα 

εφαρμογών 12-14 

ημερών και πριν 

τη συγκομιδή 

(πλήρης 

ωρίμανση) με 

μεσοδιάστημα 

εφαρμογών  

7 ημερών. 

Εξώασκος 

της 

Ροδακινιάς 

(Taphrina 

deformans) 

Προληπτικές 

εφαρμογές από 

την έναρξη της 

βλάστησης. 

Μεσοδιάστημα 

εφαρμογών: 12-14 

ημέρες. 

Δαμασκηνιά, 

Κερασιά 

Ωίδιο 

(Sphaerothec

a pannosa) 

 

20 150 30 Προληπτικές 

εφαρμογές με 

μεσοδιάστημα 

εφαρμογών:  

10-12 ημέρες 

3 

Μονίλια 

(Monilia 

spp.) 

 

Προληπτικές 

εφαρμογές από 

την έναρξη της 

άνθησης με 
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μεσοδιάστημα 

εφαρμογών 12-14 

ημερών και πριν 

τη συγκομιδή 

(πλήρης 

ωρίμανση) με 

μεσοδιάστημα 

εφαρμογών  

7 ημερών. 

Εξώασκος 

της 

Ροδακινιάς 

(Taphrina 

deformans) 

Προληπτικές 

εφαρμογές από 

την έναρξη της 

βλάστησης. 

Μεσοδιάστημα 

εφαρμογών: 12-14 

ημέρες. 

 

Χρήση ήσσονος 

σημασίας 

 

Πυρηνόκαρπ

α 

(Ροδακινιά, 

Νεκταρινιά, 

Βερικοκιά 

Δαμασκηνιά, 

Κερασιά)* 

 

Κλαδοσπόριο 

(Cladosporiu

m carpofilum 

συν. 

Fusicladium 

carpofilum) 

20 150 30 Προληπτικές 

εφαρμογές από τo 

στάδιο απόσπασης 

του κάλυκα και 

μέχρι την έναρξη 

της ωρίμανσης. 

Μεσοδιάστημα 

εφαρμογών: 12-

14 ημέρες 

2 

 

 

Σκωρίαση 

(Tranzscheli

a pruni-

spinosae) 

 

 

Προληπτικές 

εφαρμογές από 

την έναρξη της 

άνθησης και 

μέχρι την έναρξη 

της ωρίμανσης. 

Μεσοδιάστημα 

εφαρμογών: 12-

14 ημέρες 

Ελιά Κυκλοκόνιο 

(Spilocaea 

oleagina) 

20 125 25 Προληπτική 

εφαρμογή από την 

έναρξη της 

βλάστησης μέχρι 

πριν την άνθηση. 

Μεσοδιάστημα 

εφαρμογών: 12-14 

ημέρες. 

1 

Τομάτα, 

Πιπεριά 

(Υπαίθρου & 

Θερμοκηπίου

) 

Ωίδιο  

(Leveillula 

taurica) 

20-30 150 

(Θερμο

κήπιο) 

 

100 

(Υπαίθ

ριες) 

30 Προληπτικές 

εφαρμογές από το 

στάδιο πριν  την 

άνθηση έως πριν 

τη συγκομιδή 

(πλήρης 

ωρίμανση). 

Μεσοδιάστημα 

3 
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εφαρμογών:  

8-12 ημέρες. 

Χρήση ήσσονος 

σημασίας 

 

Μελιτζάνα * 

 (Υ) 

Ωίδιο  

(Leveillula 

taurica) 

 

 

30 100 (Υ) 
 

20-30 Προληπτικές 

εφαρμογές από το 

στάδιο πριν την 

άνθηση έως πριν 

τη συγκομιδή 

(πλήρης 

ωρίμανση). 

Μεσοδιάστημα 

εφαρμογών: 8-12 

ημέρες. 

3 

Αγγούρι, 

Κολοκύθι, 

Πεπόνι, 

Καρπούζι, 

Κολοκύθα 

(Υπαίθρου & 

Θερμοκηπίου

) 

Ωίδιο 

(Podosphaera 

fusca, 

Erysiphe 

cichoracearu

m) 

20-30 150 

(Θερμο

κήπιο) 

 

100 

(Υπαίθ

ριες) 

30 Προληπτικές 

εφαρμογές από το 

στάδιο πριν  την 

άνθηση έως πριν 

τη συγκομιδή 

(πλήρης 

ωρίμανση). 

Μεσοδιάστημα 

εφαρμογών:  

8-12 ημέρες. 

3 

Χρήση ήσσονος 

σημασίας 

 

 

Αγκινάρα * 

 Ωίδιο  

ανθοκεφαλής 

(Leveillula 

taurica) 

 

20-25 100 20-25 

 
Προληπτικές 

εφαρμογές από 

την έναρξη 

ανάπτυξης των 

βλαστών έως πριν 

τη συγκομιδή 

(πλήρης 

ωρίμανση). 

Μεσοδιάστημα 

εφαρμογών: 8-12 

ημέρες. 

3 

Παρατηρήσεις: 

1. Προληπτικές εφαρμογές πριν την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. 

2. Σε περίπτωση υψηλής προσβολής χρησιμοποιείστε το Flint Max στην υψηλή του 

δοσολογία και με τα πιο σύντομα μεσοδιαστήματα. 

 

• * Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες 

αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια των πυρηνόκαρπων, της μελιτζάνας  και της 

αγκινάρας  από τη χρήση του σκευάσματος Για τις χρήσεις αυτές  , ο κάτοχος της άδειας 

δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη 

φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος. 

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο  σχετικό 

Παράρτημα ΙΙ  
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Β.  Το σημείο 13.2  διαμορφώνεται ως εξής: 

 

13.2 Τελευταία επέμβαση 

πριν τη συγκομιδή ή 

πριν τη διάθεση στην 

αγορά όταν πρόκειται 

για μετασυλλεκτικές 

χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 Αμπέλι 

(Επιτραπέζιες ποικιλίες) 

Εφαρμογή μέχρι το τέλος της 

άνθησης 

 Αμπέλι 

(Οινοποιήσιμες ποικιλίες) 

14 

 Μηλιά, Αχλαδιά 14 

 Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, 

Δαμασκηνιά, Κερασιά, αγκινάρα 

7 

 Τομάτα, Πιπεριά, Αγγούρι, 

Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι, 

Κολοκύθα, Μελιτζάνα,  

3 

 Ελιά  Δ.Ε. (χρόνος εφαρμογής) 

 

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό . 1370/18220/7-2 – 2014  Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 60405 οριστική έγκριση  

διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) FLINT MAX 75 WG όπως  

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

 

 

   Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

N. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ 
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