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ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 60587 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) INSIGNIA 20 WG (pyraclostrobin 20% β/β) ως 
προς την ημερομηνία λήξης, τo φάσμα δράσης 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) με αριθμό 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 (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. 38/504/03.01.2017 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 60587 
οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) INSIGNIA 20 WG (pyraclostrobin 20% 
β/β). 

4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2018/84 της Επιτροπής της 19ης Ιανουαρίου 2018 για την 
τροποποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΚ) 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. 

5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως 
τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1016 της Επιτροπής της 14ης Ιουνίου 2017, με τον οποίο 
ορίστηκαν νέα μέγιστα όρια υπολειμμάτων (MRLs) για τη δραστική ουσία pyraclostrobin μέσα ή πάνω 
σε ορισμένα προϊόντα. 

6. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1606/16641/14.02.2017 (ΦΕΚ 629/Β’/01.03.2017) 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 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ". 

7. Το με αρ. πρωτ. 4432/60916/26.04.2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα Αξιολόγησης στοιχείων υπολειμμάτων 
του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου. 

8. Τις με αριθμό πρωτ. 1997/29243/23.02.2018 και 4767/65339/07.05.2018 αιτήσεις της εταιρείας BASF 
Ελλάς Α.Β.Ε.Ε..  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

I. Τροποποιούμε τη με αριθ. 60587 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος (μυκητοκτόνο) INSIGNIA 20 WG (pyraclostrobin 20% β/β) που χορηγήθηκε με την αριθ. 
38/504/03.01.2017 απόφασή μας, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς την ημερομηνία 
λήξης, τo φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην 
αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις. 

 
Συγκεκριμένα τα σημεία 1.1β, 5 και 13 διαμορφώνονται ως εξής: 
 

 
1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

 

1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ) 
1.1.α Ημερομηνία χορήγησης 
1.1.β Ημερομηνία λήξης 

60587 
03.01.2017 
31.01.2020 

 

 
 
5  Φάσμα δράσης 

Πεδίο Εφαρμογής Στόχος Δόσεις σκευάσματος 
 

Τρόπος και 
χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 
αριθμός 

εφαρμογών 
ανά 

καλλιεργητική 
περίοδο 

Γραμ./ 
στρ. 

 

Γραμ./ 
100 λίτρα 

ψεκ. 
Υγρού 

Όγκος 
ψεκ. 

υγρού 
λίτρα/ 

στρ. 

Ελιά  
(επιτραπέζια) 

(OLVEU) 

Κυκλοκόνιο 
Spilocaea oleagina 

(CYCLOL) 
 

Γλοιοσπόριο 
Colletotrichum sp. 

(COLLSP) 

50 33.3 - 50 100 - 150 Σε ανοιξιάτικες 
εφαρμογές, 
κάνετε 1-2 

εφαρμογές, 
μέχρι οι καρποί 
να αποκτήσουν 

το 10% του 
τελικού τους 

μεγέθους.  
(BBCH 15 - 71) 

Σε φθινοπωρινές 
εφαρμογές: 

κάνετε 1 
εφαρμογή μετά 
τη συγκομιδή. 

3 με 
μεσοδιάστημα 

εφαρμογών 
21 ημέρες 

Ελιά 
(ελαιοποιήσιµη) 

(OLVEU) 

Κυκλοκόνιο 
Spilocaea oleagina 

(CYCLOL) 
Γλοιοσπόριο 

Colletotrichum sp. 
(COLLSP) 

50 33.3 - 50 100 - 150 Σε ανοιξιάτικες 
εφαρμογές, 
κάνετε 1-2 

εφαρμογές, 
μέχρι οι καρποί 
να αποκτήσουν 

το 10% του 
τελικού τους 

μεγέθους. 
(BBCH 15 - 71) 

2 με 
μεσοδιάστημα 
εφαρμογών 21 

ημέρες 
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Πορτοκαλιά 
(CIDSI) 

Αλτερνάρια 
Alternaria sp.  

(ALTESP) 

112,5 37.5 - 75 150 - 300 4 εφαρμογές, 
από την αρχή της 

έντονης 
βλάστησης μέχρι 
και την αρχή της 
ωρίμανσης των 

καρπών. 
(BBCH 31 - 85) 

4 με 
μεσοδιάστημα 
εφαρμογών 14 

ημέρες 

Πυρηνόκαρπα 
(Ροδακινιά PRNPS 

Νεκταρινιά 
PRNPN, Βερικοκιά 

PRNAR,  
Κερασιά PRNAV, 

Δαμασκηνιά 
PRNDO) 

 
(παθογόνο 

ήσσονος 
σημασίας) 

Κλαδοσπορίωση 
Cladosporium 
carpophilum 

(VENTCA) 

25 16.5 - 25 100 - 150 2 εφαρμογές, 
από την έναρξη 
ανάπτυξης των 

καρπών έως την 
αρχή της 

ωρίμανσης των 
καρπών. 

(BBCH 71 - 85) 

2 με 
μεσοδιάστημα 
εφαρμογών 14 

ημέρες 

Λωτός 
(DOSKA) 

 
(ήσσονος 

σημασίας) 

Μυκοσφαιρέλα 
Mycosphaerella 

nawae  

(MYCONA) 

50 25 - 50 100 - 200 2 εφαρμογές, 
από την 

εμφάνιση των 
φύλλων έως το 

τέλος της 
άνθησης. 

(BBCH 10 - 69) 

2 με 
μεσοδιάστημα 
εφαρμογών 15 

ημέρες 

Παρατηρήσεις: 
1) ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μεγάλη δόση στο εκατόλιτρο να εφαρμόζεται με το χαμηλό όγκο ψεκαστικού υγρού και 

αντίστροφα. Πρέπει πάντα να τηρείτε και να μην υπερβαίνετε τη μέγιστη δόση ανά στρέμμα. 
2) «Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές 

επιπτώσεις στις καλλιέργειες Ροδακινιάς, Νεκταρινιάς, Βερικοκιάς, Κερασιάς, Δαμασκηνιάς και Λωτού 
από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις σε παθογόνα μικρής σημασίας, ο κάτοχος της άδειας 
δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του 
σκευάσματος». 

 
 
Οι ακόλουθες χρήσεις θα χορηγηθούν μετά τον καθορισμό κατάλληλων κοινοτικών Ανωτάτων Ορίων 
Υπολειμμάτων σύμφωνα με την παρακάτω ΟΓΠ. 

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος 
 

Τρόπος και 
χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 
αριθμός 

εφαρμογών 
ανά 

καλλιεργητική 
περίοδο 

Γραμ./ 
στρ. 

 

Γραμ./ 
100 

λίτρα 
ψεκ. 

Υγρού 

Όγκος 
ψεκ. 

υγρού 
λιτρα/ 

στρ. 

Εσπεριδοειδή 
Μανταρινιά 

(CIDRE) 

Αλτερνάρια 
Alternaria sp. 

(ALTESP) 

112.5 37.5 -75 150 -300 Κάνετε 4 
εφαρμογές, 

από την αρχή 
της έντονης 
βλάστησης 

μέχρι και την 
αρχή της 

ωρίμανσης των 
καρπών. 

(BBCH 31 - 85) 

4 με 
μεσοδιάστημα 
εφαρμογών 14 

ημέρες 
 

Τελευταία 
επέμβαση πριν 
τη συγκομιδή: 
Μανταρινιά: 7 

ημέρες 
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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 

 

 Ελιά (επιτραπέζια, ελαιοποιήσιµη) 105  

 Πορτοκαλιά 7  

 Λωτός 100  

 Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Κερασιά, 
Βερικοκιά, Δαμασκηνιά 

14 
 

 

ΙΙ.  Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. πρωτ. 38/504/03.01.2017 απόφασή μας, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

 
 

    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 
 
              Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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