
 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Αθήνα,    27-09-2018 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ    

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ          Αριθ. πρωτ:  9521/125663 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ      

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ       

Ταχ. Δ/νση:  Λ. Συγγρού 150, 17671–ΚΑΛΛΙΘΕΑ  Προς: INDOFIL INDUSTRIES 

TELEFAX:  210 92 12 090  (NETHERLANDS) B.V., Ολλανδίας 

Πληροφορίες:  Ηλ. Νασιόπουλος  (δια της εταιρείας  

Τηλέφωνο:  210 928 7211  Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε., 

e-mail:  inasiopoulos@minagric.gr   

 

 

 

Ξενίας 1, 11527-Αθήνα) 

ΘΕΜΑ:  «Τροποποίηση της αριθ. 60.584 άδειας διάθεσης  στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος (μυκητοκτόνο) INDOFIL PLUS 80 WP (δραστική ουσία: mancozeb), ως προς την 

ημερομηνία λήξης, τα μεγέθη συσκευασίας, τις δηλώσεις προφύλαξης και τις πρώτες 

βοήθειες »  

  

  

AΠΟΦΑΣΗ  

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ   

 
   Έχοντας υπόψη:  

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/09 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά 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, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.   

3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (EE) 2018/84 “για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών chlorpyrifos, 

chlorpyrifos-methyl, clothianidin, ενώσεις χαλκού, dimoxystrobin, mancozeb, mecoprop-p, metiram, 

oxamyl, pethoxamid, propiconazole, propineb, propyzamide, pyraclostrobin και zoxamide”. 

4. Τη με αριθ. 1606/16641/14.02.17 (Β΄ 629) Υπ. 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 Αγροτ. 

Ανάπτυξης και Τροφίμων ".  

5. Τη με αριθ. πρωτ. 9521/125663/19.9.18 αίτηση της εταιρείας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε., ως 

υπεύθυνης επικοινωνίας της εταιρείας INDOFIL INDUSTRIES (NETHERLANDS) B.V. Ολλανδίας.  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ           
 

A. Τροποποιούμε την αριθ. 60.584 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(μυκητοκτόνο) INDOFIL PLUS 80 WP (δραστική ουσία: mancozeb), η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. 

9934/108211/14.12.16 (Α.Δ.Α.: 7Σ6Ν4653ΠΓ-1ΑΣ) Απόφασή μας και τροποποιήθηκε με την αριθ. 

2525/35350/30.5.18 (ΑΔΑ: 7ΔΕΛ4653ΠΓ-ΩΕΧ), ως προς την ημερομηνία λήξης, τα μεγέθη 

συσκευασίας, τις δηλώσεις προφύλαξης και τις πρώτες βοήθειες. Οι παράγραφοι 1.1.β, 2, 5, 11 και 12 της 

αριθ. 9934/108211/14.12.16 (Α.Δ.Α.: 7Σ6Ν4653ΠΓ-1ΑΣ) Απόφασής μας, διαμορφώνονται ως εξής: 
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1.1.β Ημερομηνία λήξης: 31.01.2020 
 

2. Συσκευασίες: 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1. Σάκοι, 

σακίδια ή 

κουτιά με 

εσωτερικά 

σακίδια 

200 γραμ. έως 

50 κιλά 

(α) Σάκοι πολύφυλλοι, PE/EVOH/PE επένδυση μέσα σε χαρτί/ χαρτί/ 

PE/ χαρτί. 

(β) Σάκοι πολύφυλλοι, microperforated PE επένδυση μέσα σε 

χαρτί/AL/PE/χαρτί/LDPE/χαρτί. 

(γ) Σάκοι πολύφυλλοι, PE/EVOH/PE  επένδυση μέσα σε χαρτί 

(δ) Σάκοι πολύφυλλοι, PE επένδυση μέσα σε χαρτί/ χαρτί/ χαρτί/ 

χαρτί. 

(ε) Σάκοι πολύφυλλοι PE/ PA/ PE επένδυση μέσα σε χαρτί/ χαρτί/ 

χαρτί/ χαρτί. 

(στ) Σάκοι πολύφυλλοι, PE επένδυση μέσα σε PE εξωτερικό σάκο. 

(ζ) Κουτιά χάρτινα με εσωτερικά σακίδια PE. 
 

5. Φάσμα δράσης: 

Πεδίο 

Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος Τρόπος και χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος αριθμός 

εφαρμογών ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο- 

Μεσοδιάστημα 

εφαρμογών  

Γραμ / 

στρ. 

Γραμ/ 100 

λίτρα ψ.υ. 

Όγκος 

ψεκ. 

υγρού 

λιτρα / 

στρέμμα 

Εσπεριδοειδή: 

νεραντζιά, 

λεμονιά, 

μανταρινιά, 

γκρέϊπ-φρουτ 

Φυτόφθορα  

(Phytophthora sp.)  

 

300 200 - 300 100 - 

150 

Εφαρμογή όταν οι 

συνθήκες ευνοούν 

την ανάπτυξη των  

ασθενειών  

1 

Μηλιά 

 

Φουζικλάδιο 

(Venturia inaequalis) 

Φαιά σήψη  

(Monilia sp.) 

(Sclerotinia laxa,  

S. fructigena) 

200 200 100 Εφαρμογές από το 

στάδιο της πράσινης 

κορυφής και εφόσον 

οι συνθήκες ευνοούν 

την ανάπτυξη των  

ασθενειών  

Μέχρι 4 εφαρμογές 

ανά 10 ημέρες, 

εφόσον απαιτείται 

Αχλαδιά  Φουζικλάδιο 

(Venturia  pirina) 

Σεπτορίωση 

(Mycosphaerella 

sentina) 

Φαιά σήψη  

(Monilia sp.) 

(Sclerotinia laxa,  

S. fructigena)  

200 200 100 Εφαρμογές από το 

στάδιο της πράσινης 

κορυφής και εφόσον 

οι συνθήκες ευνοούν 

την ανάπτυξη των  

ασθενειών  

Μέχρι 4 εφαρμογές 

ανά 10 ημέρες, 

εφόσον απαιτείται 

Ροδακινιά, 

Νεκταρινιά, 

Βερικοκιά, 

Δαμασκηνιά 

Σκωρίαση 

(Tranzchelia pruni-

spinose) 

Φαιά σήψη  

(Monilia sp.) 

(Sclerotinia laxa) 

200 200 100 Εφαρμογές εφόσον οι 

συνθήκες ευνοούν 

την ανάπτυξη των  

ασθενειών, ειδικά σε 

βροχερή και υγρή 

άνοιξη  

Μέχρι 4 εφαρμογές 

ανά 10 ημέρες, 

εφόσον απαιτείται 

Κερασιά  Σκωρίαση 

(Puccinia cerasi),  

Φαιά σήψη  

(Monilia sp.) 

(Sclerotinia laxa) 

Προσβολή φύλλων 

(Gnomonia 

erythrostoma) 

Κορύνεο  

(Stigmina carpophila) 

200 200 100 Εφαρμογές εφόσον οι 

συνθήκες ευνοούν 

την ανάπτυξη των  

ασθενειών, ειδικά σε 

βροχερή και υγρή 

άνοιξη  

 

Μέχρι 4 εφαρμογές 

ανά 10 ημέρες, 

εφόσον απαιτείται 

Αμπέλι 

(επιτραπέζιες  

και οινοποιήσι-

μες ποικιλίες) 

 

Περονόσπορος 

(Plasmopara viticola) 

Μαύρη σήψη  

(Guignardia 

bidwellii)  

200 200 100 Εφαρμογές από την 

αρχή της βλάστησης 

εφόσον οι συνθήκες 

ευνοούν την 

ανάπτυξη των  

ασθενειών 

Μέχρι 3 εφαρμογές 

ανά 16 ημέρες 

εφόσον απαιτείται  

ΑΔΑ: 6ΨΒΤ4653ΠΓ-ΔΨΛ



Ελιά 

 

Κυκλοκόνιο 

(Spilocaea oleagina) 

 

300 200 - 300 100 - 

150 

Εφαρμογή εφόσον οι 

συνθήκες ευνοούν 

την ανάπτυξη των  

ασθενειών 

1 

Σκόρδο, 

Κρεμμύδι  

Ασκαλώνια  

Περονόσπορος 

(Peronospora 

destructor) 

250 200-250 100 - 

125 

Εφαρμόζεται από το 

στάδιο του φυταρίου 

εφόσον οι συνθήκες 

ευνοούν την 

ανάπτυξη των  

ασθενειών 

Μέχρι 4 εφαρμογές 

ανά 10 ημερών 

εφόσον απαιτείται 

Καρότο, 

Λαγόχορτα-

λαχανίδες 

Aλτερναρίωση 

(Alternaria dauci) 

Περονόσπορος 

(Plasmopara nivea) 

200 200 100 Εφαρμόζεται από το 

στάδιο του φυταρίου 

εφόσον οι συνθήκες 

ευνοούν την 

ανάπτυξη των  

ασθενειών 

Μέχρι 4 εφαρμογές 

ανά 14 ημερών 

εφόσον απαιτείται 

Τομάτα (Υ) 

Μελιτζάνα (Υ) 

 

 

Περονόσπορος 

(Phytophthora 

infestans) 

Aλτερναρίωση 

(Alternaria solani) 

Ανθρακωση  

(Colletotrichum 

phomoides)  

200 200 100 Προληπτικές 

εφαρμογές εφόσον οι 

συνθήκες ευνοούν 

την ανάπτυξη των  

ασθενειών από το 

στάδιο του 3ου 

πραγματικού φύλλου  

Μέχρι 5 εφαρμογές 

ανά  10 ημέρες 

εφόσον απαιτείται 

 

Πιπεριά (Υ) 

 

 

Περονόσπορος 

(Phytophthora 

infestans) 

Aλτερναρίωση 

(Alternaria solani) 

Ανθρακωση  

(Colletotrichum 

capsici)  

200 200 100 Προληπτικές 

εφαρμογές εφόσον οι 

συνθήκες ευνοούν 

την ανάπτυξη των  

ασθενειών από το 

στάδιο του 3ου 

πραγματικού φύλλου  

Μέχρι 4 εφαρμογές 

ανά  10 ημέρες 

εφόσον απαιτείται 

 

Κολοκυθάκι 

(Υ) 

Αγγουράκι (Υ) 

Αγγούρι (Υ) 

Πεπόνι (Υ)  

Κολοκύθα (Υ) 

Περονόσπορος 

(Pseudoperonospora 

cubensis) 

Ανθράκωση  

(Colletotrichum 

lagenarium) 

200 200 100 Προληπτικές 

εφαρμογές εφόσον οι 

συνθήκες ευνοούν 

την ανάπτυξη των  

ασθενειών από το 

στάδιο του 5ου 

φύλλου  

Μέχρι 4  εφαρμογές 

ανά 10 ημέρες 

εφόσον απαιτείται 

Μπρόκολο  Περονόσπορος 

(Peronospora 

brassicae) 

Aλτερναρίωση 

(Alternaria sp.) 

200 200 100 Προληπτικές 

εφαρμογές εφόσον οι 

συνθήκες ευνοούν 

την ανάπτυξη των  

ασθενειών από το 

στάδιο των  φυταρίων  

Μέχρι 4  εφαρμογές 

ανά 14 ημέρες 

εφόσον απαιτείται 

Μαρούλι (Υ) 

 

 

Περονόσπορος 

(Bremia lactuca,  

Peronospora 

brassicae) 

 

200 200 100 Προληπτικές 

εφαρμογές εφόσον οι 

συνθήκες ευνοούν 

την ανάπτυξη των  

ασθενειών, μετά την 

μεταφύτευση   

Μέχρι 4  εφαρμογές 

ανά 10 ημέρες 

εφόσον απαιτείται 

Πράσο 

  

Περονόσπορος 

(Peronospora sp., 

Phytophthora porri) 

250 200 - 250 100-125 Προληπτικές 

εφαρμογές εφόσον οι 

συνθήκες ευνοούν 

την ανάπτυξη των  

ασθενειών από το 

στάδιο των  φυταρίων  

Μέχρι 3  εφαρμογές 

ανά 10 ημέρες 

εφόσον απαιτείται 

Σπαράγγι  

 

Σκωρίαση 

(Puccinia asparagi)  

 

200 200 100 Ψεκασμοί μετά την 

συγκομιδή  

Μέχρι 4  εφαρμογές 

ανά 14 ημέρες 

εφόσον απαιτείται 

Μπιζέλια 

(αρακάς) 

(όσπρια)  

Ανθράκωση  

(Colletotrichum pisi) 

Περονόσπορος 

(Peronospora pisi) 

200 200  100  Εφαρμογή εφόσον οι 

συνθήκες ευνοούν 

την ανάπτυξη των  

ασθενειών από το 

στάδιο του 3ου 

φύλλου έως το 50% 

1 
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του τελικού μεγέθους 

των καρπών  

Φασόλια, 

(όσπρια) 

Aλτερναρίωση 

(Alternaria spp.) 

Ανθράκωση  

(Colletotrichum spp.) 

Σκωρίαση 

(Uromyces spp.) 

200 200  100  Εφαρμογή εφόσον οι 

συνθήκες ευνοούν 

την ανάπτυξη των  

ασθενειών 

1 

Πατάτα Περονόσπορος 

(Phytophthora 

infestans) 

Αλτερνάρια 

(Alternaria solani) 

200 200 100 Προληπτικές 

εφαρμογές εφόσον οι 

συνθήκες ευνοούν 

την ανάπτυξη των  

ασθενειών από το 

φύτρωμά της 

καλλιέργειας. 

Μέχρι 8 εφαρμογές 

με  μεσοδιάστημα 

10 ημέρες εφόσον 

απαιτείται 

Σιτάρι  

 

Σεπτορίωση  

(Septoria tritici)  

Σκωρίαση 

(Puccinia sp.) 

200 200 100 Προληπτικές 

εφαρμογές εφόσον οι 

συνθήκες ευνοούν 

την ανάπτυξη των  

ασθενειών έως την 

πλήρη άνθηση  

Μέχρι 3  εφαρμογές 

ανά 14 ημέρες 

εφόσον απαιτείται 

Καλλωπιστικά 

φυτά και  

θάμνοι  

Υπαίθρου 

Aλτερναρίωση 

(Alternaria sp)., 

Aschochyta sp., 

Phyllosticta sp.)  

Περονόσπορος 

(Bremia sp., 

Peronospora sp., 

Pseudoperonospora 

sp., Plasmopara sp.),  

Σκωρίαση 

(Cronarthium sp., 

Gymnosporangium 

sp., Phragmidium sp., 

Puccinia sp., 

Uromyces sp.)  

200 200 100 Προληπτικές 

εφαρμογές εφόσον οι 

συνθήκες ευνοούν 

την ανάπτυξη των  

ασθενειών 

Μέχρι 4  εφαρμογές 

ανά 7 (φυτά)- 10 

(θάμνοι) ημέρες 

εφόσον απαιτείται 

Παρατηρήσεις: 

1. Το INDOFIL PLUS 80 WP είναι ένα προστατευτικό μυκητοκτόνο. Η πρώτη εφαρμογή είναι καλό να γίνεται 

πριν την προβλεπόμενη εμφάνιση της ασθένειας. Οι εφαρμογές επαναλαμβάνονται ανάλογα με την πίεση της 

προσβολής και σύμφωνα με τα συνιστώμενα μεσοδιαστήματα ψεκασμών για το χρονικό διάστημα κατά το 

οποίο απαιτείται προστασία. 

2. Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο της έντασης της προσβολής. 

3. Η δόση/ 100 λίτρα νερού να συνδυαστεί καταλληλά με τον όγκο ψεκαστικού υγρού ώστε να μην υπερβαίνεται 

η μέγιστη δόση /στρ.  

4. Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος το φύλλωμα πρέπει να είναι στεγνό μετά από άρδευση ή βροχή. 

5. Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα εάν αναμένεται βροχή εντός 4 ωρών.   

6. Να μην χρησιμοποιούνται ως τροφή τα αμπελόφυλλα σε περίπτωση χρήσης του INDOFIL PLUS 80 WP. 

7. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων, στις περιοχές όπου εφαρμόζονται. 

 

11. Δηλώσεις 

προφύλαξης: 

P405+Ρ102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. 

P201+P202: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Μην το 

χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε όλες τις οδηγίες προφύλαξης. 

P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σταγονίδια/ εκνεφώματα. 

Ρ270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα. 

«Φοράτε προστατευτικά γάντια και κατάλληλη αναπνευστική μάσκα κατά την 

ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή».  

Φοράτε κατάλληλες μπότες κατά την εφαρμογή με τρακτέρ χωρίς κλειστή καμπίνα.  

P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Sp1: Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του.  

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη 

προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα: 

40 μέτρων σε δένδρα,  
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12 μέτρων σε Αμπέλι,  

5 μέτρων στις υπόλοιπες καλλιέργειες. 

EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 

ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης. 

 

12. Πρώτες 

βοήθειες – 

Αντίδοτο  

P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο 

σαπούνι και νερό. Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το διάλυμα ρούχα. 

P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε 

προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, 

εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 

Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική 

συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μη χορηγείτε τίποτε από το στόμα 

σε άτομα που έχουν χάσει τις αισθήσεις τους. 

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. 

Συμβουλευθείτε γιατρό.  

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.  

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210 77.93.777 

 

 

B. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η αριθ. 9934/108211/14.12.16 (Α.Δ.Α.: 7Σ6Ν4653ΠΓ-1ΑΣ) Απόφασή 

μας, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 2525/35350/30.5.18 (ΑΔΑ: 7ΔΕΛ4653ΠΓ-ΩΕΧ) Απόφασή μας. 

 

 

 

            H Προϊσταμένη της Διεύθυνσης  
 

 

 

                     Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ   
 

ΑΔΑ: 6ΨΒΤ4653ΠΓ-ΔΨΛ


		2018-09-27T13:29:36+0300
	Athens




