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                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   24-7-2015 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αριθ. πρωτ: 2975/35401 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

  

 
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: UPL Europe Ltd 
Ταχ. Κώδικας: 176 71 ΑΘΗΝΑ   (δια της Χελλαφάρμ Α.Ε.. 
Πληροφορίες: Ν. Παπανικολάου   Φλέμιγκ 13, 151 23 Μαρούσι) 
Τηλέφωνο: 210 928 7230   e-mail: info@hellafarm.gr 
e-mail: npapanikolaou@minagric.gr    

ΘΕΜΑ: 
 
 

«Τροποποίηση της με αριθ. 60301 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) MANCOZEB ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ 72 WP 
(δ.ο. mancozeb) ως προς τον παρασκευαστή της δραστικής ουσίας, τα εργοστάσια 
παρασκευής της δραστικής ουσίας, τον κάτοχο της άδειας, τον παρασκευαστή του 
σκευάσματος, τα εργοστάσια παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος, το 
φάσμα δράσης, τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη 
συγκομιδή» 

 
AΠΟΦΑΣΗ 

Ο 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 
      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 45  αυτού. 

2. Το νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, 

ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις. 

3. Τον Καν. 34/2013 της Επιτροπής της 16ης Ιανουαρίου 2013 για την τροποποίηση των 

παραρτημάτων ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV του Κανονισμού, (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων για τις 

ουσίες 2-phenylphenol, ametoctradin, Aureobasidium pullulans strains DSM 14940 and 

DSM 14941, cyproconazole, difenoconazole, dithiocarbamates, folpet, propamocarb, 

spinosad, spirodiclofen, tebufenpyrad and tetraconazole μέσα ή πάνω στα τρόφιμα. 

4. Τη με αριθ. Πρωτ. Υ103/02.03.2015 (ΦΕΚ 309/Β/02.03.2015) Απόφασης ανάθεσης 

αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Ε. Αποστόλου. 

5. Τη με αριθ. πρωτ. 6252/78481/14-7-2015 (ΦΕΚ 1503/Β/17.07.2015) Απόφαση του 

Αναπληρωτή Υπουργού για «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής "με εντολή 

Αναπληρωτή Υπουργού" στον Aναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα 
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Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής 

Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους 

Γραφείου του πρώην Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  

6. Τη  με  αρ. 2975/35401/27-03-2015 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

I. Τροποποιούμε τη με αριθ. 60301 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) MANCOZEB ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ 72 που 

χορηγήθηκε με την αριθ. πρωτ. 188168/06-09-2010 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως προς τον παρασκευαστή της δραστικής ουσίας, τα 

εργοστάσια παρασκευής της δραστικής ουσίας, τον κάτοχο της άδειας, τον παρασκευαστή 

του σκευάσματος και τα εργοστάσια παρασκευής και την τελευταία επέμβαση πριν τη 

συγκομιδή. 

 

Συγκεκριμένα τα σημεία 1.3, 1.4α, 1.4γ, 1.4δ, 1.4ε, 5, 11 και 13.2 διαμορφώνονται ως εξής: 

 

1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία (ες) 

Δραστική ουσία   

Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών 

ουσίας/ών κατά ISO 

Mancozeb  

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής 

δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 
850 g/kg min  

Χημική κατηγορία  διθειοκαρβαμιδικά  

Παρασκευαστής UPL Europe Ltd 

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των 

επιχειρήσεων:  

1) UPL Ltd, Ινδίας 

2) Cerexagri B.V., Ολλανδίας 

Τεχνικές προδιαγραφές της  

δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής 

ουσίας mancozeb προσδιορίζονται στην 

αίτηση με ημερομηνία 30-6-2006 (Αρ. Πρ. 

ΥΑΑκΤ 120031) και στο Doc J από την 

παρασκευάστρια εταιρεία με ημερομηνία 

05-12-2006 (Αρ. Πρ. ΥΑΑκΤ 124144) και 

παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας 

Αρχής.  

 
 
1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα 

  

α) Κάτοχος της άδειας: UPL Europe Ltd 

The Centre, 1st Floor, Birchwood Park, 

Warrington, Cheshire WA3 6YN 

Hνωμένο Βασίλειο   
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Υπεύθυνος επικοινωνίας: Χελλαφάρμ ΑΕ. 

Φλέμιγκ 15  

151 23 Μαρούσι 

Τηλ: 210 6800900 

Fax: 210 6833488 

E-mail: info@hellafarm.gr 

  

 

γ)Παρασκευαστής σκευάσματος: UPL Europe Ltd 

The Centre, 1st Floor, Birchwood Park, 

Warrington, Cheshire WA3 6YN 

Hνωμένο Βασίλειο   

 

δ) Εργοστάσιο(α) παρασκευής του 

σκευάσματος 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των 

επιχειρήσεων:  

1) UPL Ltd, Ινδίας  

2) Cerexagri B.V. Ολλανδίας  

3) ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ 

  

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του 

σκευάσματος 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των 

επιχειρήσεων:  

1) UPL Ltd, Ινδίας  

2) Cerexagri B.V. Ολλανδίας  

3) ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ  

 
 

5  5.1 Φάσμα δράσης 
 

Δόσεις σκευάσματος 

 

Πεδίο 

Εφαρμογής 

Στόχος 

Γρ. 
σκ./στρ.  
(max)  

Γρ./ 100 
λίτρα 
ψεκ. 
υγρού  

Όγκος ψεκ. 
υγρού 
λίτρα/  

στρέμμα  

Τρόπος και χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφ/γών 

ανά καλ/κή 

περίοδο 

Μηλοειδή (Μηλιά, 

Αχλαδιά)  

Φουζικλάδιο 
(Venturia 

inaequalis V. 

pirina)  

220  160- 220  50-100  Εφαρμογές στα στάδια 

της πράσινης, ρόδινης 

κορυφής, πτώσης 

πετάλων και 7-10 μέρες 

αργότερα  

Μέχρι 4 

εφαρμογές 

εφόσον 

απαιτείται  

Αμπέλι  

(επιτραπέζιο και  

οινοποιήσιμο)  

Περονόσπορος  
(Plasmopara 

viticola)  

 
 
 
 
 
 
 

220 220 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  

Μέχρι 4 

εφαρμογές 

με 

μεσοδιάστη

μα 7-10 

ημέρες 

εφόσον 

απαιτείται  

 

ΑΔΑ: Β82Α465ΦΘΗ-Φ1Υ



4 
 

  

Φόμοψη  
(Cryptosporella=  

Phomopsis 

viticola)  

Mαύρη σήψη  
(Guignardia 

bidwellii)  

 

1-3 ανοιξιάτικες 

εφαρμογές κατά την 

έκπτυξη των οφθαλμών, 

αμέσως μετά το 

σχηματισμό του 1ου 

φύλλου, στο στάδιο των 

2-3 φύλλων  
Κρεμμύδι (ξηρό)  

 

Σκόρδο (ξηρό) 

Περονόσπορος  
(Peronospora 

destructor)  

270 220-270 40-100 Εφαρμογές με την 

εμφάνιση των πρώτων 

συμπτωμάτων της 

ασθένειας.  

 

Μέχρι 4 

εφαρμογές 

με 

μεσοδιάστη

μα 7-10 

ημέρες 

εφόσον 

απαιτείται 

Τομάτα  

(Υπαίθρου)  
Περονόσπορος  
(Phytophthora 

infestans)  

 
Σεπτόρια  
(Septoria 

lycopersici)  

Αλτερναρίωση  
(Alternaria 

solani)  

220 220 50-100 Εφαρμογές από το 

στάδιο των νεαρών 

σποροφύτων  

 

 

 

Εφαρμογές με την 

εμφάνιση των πρώτων 

συμπτωμάτων των 

ασθενειών  

Μέχρι 4 

εφαρμογές 

με 

μεσοδιάστη

μα 7-10 

ημέρες 

εφόσον 

απαιτείται 

Μελιτζάνα, 
Πιπεριά  

(Υπαίθρου)  

Αλτερναρίωση  
(Alternaria 

solani)  

220 220 50-100 Εφαρμογές με την 

εμφάνιση των πρώτων 

συμπτωμάτων της 

ασθένειας  

 

Μέχρι 4 

εφαρμογές 

με 

μεσοδιάστη

μα 7-10 

ημέρες 

εφόσον 

απαιτείται  

Καρότο  

 
Αλτερνάρια 
(Alternaria 

dauci)  

 

220 220 50-100 Εφαρμογές με την 

εμφάνιση των 

συμπτωμάτων της 

ασθένειας  

 

Μέχρι 4 

εφαρμογές 

με 

μεσοδιάστη

μα 14 

ημέρες 

εφόσον 

υπάρχει 

πρόβλημα.  

Κολοκυνθοειδή  

πεπόνι, καρπούζι,  

κολοκύθι  

(Υπαίθρου)  

Κλαδοσπορίωση  
(Cladosporium 

cucumerinum)  

220 220 50-100 Εφαρμογές με την 

εμφάνιση των πρώτων 

συμπτωμάτων της 

ασθένειας  

 

Μέχρι 4 

εφαρμογές 

με 

μεσοδιάστη

μα 7-10 

ημέρες 

εφόσον 

απαιτείται  

Μαρούλι  

(Υπαίθρου)  
Περονόσπορος  

(Bremia 

lactucae)  

220 220 60-100 Εφαρμογές με την 

εμφάνιση των πρώτων 

συμπτωμάτων της 

ασθένειας  

 

Μέχρι 4 

εφαρμογές 

με 

μεσοδιάστη

μα 7 ημέρες 

εφόσον 
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απαιτείται  

Πατάτα  

 
Περονόσπορος  
(Phytophthora 

indestans)  

Αλτερναρίωση  
(Alternaria 

solani)  

220 - 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 

μεσοδιάστη

μα 7 ημέρες 

εφόσον 

απαιτείται  

 
Παρατηρήσεις:  

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

MANCOZEB XEΛΛΑΦΑΡΜ 72 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  

 

 

11  Δηλώσεις  

Προφύλαξης 

 

P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο. 

P102: Μακριά από παιδιά. 

P270:  Μην  τρώτε,  μην  πίνετε  ή  καπνίζετε  όταν  

χρησιμοποιείτε  

αυτό το προϊόν.  

P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σταγονίδια/ εκνεφώματα. 

P280:  Να  φοράτε  προστατευτικά  γάντια/  προστατευτικά  

ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. 

P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. 

«Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική μάσκα κατά την  

ανάμιξη/φόρτωση και κατάλληλες μπότες κατά την εφαρμογή» 

«Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία 

και κατάλληλα γάντια εάν εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής λίγο 

μετά τον ψεκασμό» 

«Κατά  την  εφαρμογή  σε  οπωρώνες  συνιστάται  η  χρήση  
τρακτέρ με κλειστή καμπίνα».  
SP1:  ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. 

SPe3  Για να προστατέψετε  τους υδρόβιους οργανισμούς να  

αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά  

ύδατα: 

- για τις καλλιέργειες του καρότου, μαρουλιού, κρεμμυδιού, 

σκόρδου και πατάτας 5 μέτρων 

- για την καλλιέργεια του αμπελιού 10 μέτρων και 

- για τις δενδρώδεις καλλιέργειες 30 μέτρων  

EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη  

υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 
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13.2 Τελευταία επέμβαση 

πριν τη συγκομιδή ή πριν τη 

διάθεση στην αγορά όταν 

πρόκειται για 

μετασυλλεκτικές χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 

 Μηλιά  

Αχλαδιά  

Αμπέλι  

(επιτραπέζιο και οινοποιήσιμο) 

28 ημέρες   

 Κρεμμύδι, σκόρδο  28 ημέρες   

 Μαρούλι  

(Υπαίθρου)  

28 ημέρες   

 Kαρότο  35 ημέρες   

 Τομάτα, Μελιτζάνα  

Πιπεριά , Πεπόνι, Καρπούζι, 

Κολοκύθι  

(Υπαίθρου)  

3 ημέρες   

 Πατάτα  7 ημέρες   

 

 

ΙΙ.  Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. πρωτ. 188168/06-09-2010 Απόφαση Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α/α 
 
 
 
 

Ι .  ΚΑΓΙΑΣ 
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