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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αθήνα,   21.01.2019 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 782/11771 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ   
    
Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: INDUSTRIAS AFRASA S.A., Ισπανία 
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  Pol. Ind. Fuente del Jarro 

Πληροφορίες:  Κ. Μητσοπούλου                                   Ciudad de Sevilla, 53, E46988 – Paterna, 

Valencia 

Τηλέφωνο:  
 

210 92 87 165   (διά του υπεύθυνου επικοινωνίας 

Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. 
 
e-mail: 

 

kmitsopoulou@minagric.gr 
 

e-mail: 
Ξενίας 1, 115 27, Αθήνα) 

a.toutoutzidakis@agribiz.gr 

 

ΘΕΜΑ:«Τροποποίηση της με αριθ. 60638 άδειας διάθεσης στην αγορά του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) LEGADO 25 SC (azoxystrobin 25% β/ο) 
ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήση), τα στοιχεία 
φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα 
προϊόντα τους, τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη 
συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις» 

 
AΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 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. 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 Κανονισμό 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. 

4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 703/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουλίου 2011 για την 

έγκριση της δραστικής ουσίας azoxystrobin, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του 

εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής. 
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5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 

αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 

6. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των 

ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 

1999/45/EΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006. 

7. 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". 

8. Τη με αριθ. πρωτ. 8580/82222/28.07.2017 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με 

αριθμό 60638 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) 

LEGADO 25 SC (azoxystrobin 25% β/ο). 

9. Την αριθ. ES-00269 έγκριση κυκλοφορίας των αρμοδίων αρχών της Ισπανίας για το 

φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) LEGADO. 

10. Τη με αριθ. πρωτ. 11524/153496/07.11.2018, αίτηση της εταιρείας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος 

ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., ως υπεύθυνης επικοινωνίας της εταιρείας INDUSTRIAS AFRASA S.A., Ισπανίας. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Α Τροποποιούμε την με αριθ. 60638 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος (μυκητοκτόνο) LEGADO 25 SC (azoxystrobin 25% β/ο), που χορηγήθηκε με την Υπ. 

Αριθ. 8580/82222/28.07.2017 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 

ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήση), τα στοιχεία 

φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα 

προϊόντα τους, τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή 

πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις 

 

Συγκεκριμένα, τα σημεία 5, 8, 11 και 13 διαμορφώνονται ως εξής: 

 

5 Φάσμα δράσης 

 
Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος Χρόνος εφαρμογής Μεγ. αρ. εφαρμ. 
ανά καλ/κη 

περίοδο- 

Μεσοδιάστημα 

εφαρμογών 

(ημέρες) 

κ.εκ. 

σκευάσμα
τος / 100 

λ ψεκ. 

Υγρό 

Όγκος 

ψεκ. 
Υγρού 

(λ./στρ.) 

κ.εκ. 

σκ./στρ. 

Τομάτα LYPES 

(θερμοκηπίου) 

Ωίδιο 

(Leveillula taurica 

-LEVETA) 

-- 50-100 80 Προληπτικά ή με την 

εμφάνιση των πρώτων 

συμπτωμάτων, από 

την έναρξη της 

άνθησης  

2/ 10 

Μελιτζάνα (Θ) 
SOLME 
 

Ωίδιο 
(Leveillula taurica 

-LEVETA) 

-- 50-100 80 Προληπτικά ή με την 
εμφάνιση των 
πρώτων 

2/ 10 
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χρήση ήσσονος 

σημασίας 
συμπτωμάτων, από 
την έναρξη της 
άνθησης 

Αγγούρι CUMSA, 

Αγγουράκι 

CUMSG, 

Κολοκυθάκι 
CUUPG 

(θερμοκηπίου) 

Ωίδιο 

(Sphaerotheca 

fuliginea - 

SPHRFU) 

-- 50-100 80 Προληπτικά ή με την 

εμφάνιση των πρώτων 

συμπτωμάτων, από 

την έναρξη της 
άνθησης  

3 /10 

Πεπόνι 

CUMME, 

Καρπούζι CITLA, 

Κολοκύθα 

CUUPE 

(θερμοκηπίου)  

Ωίδιο 

(Sphaerotheca 

fuliginea - 

SPHRFU) 

-- 50-100 80 Προληπτικά ή με την 

εμφάνιση των πρώτων 

συμπτωμάτων 

από την έναρξη της 

άνθησης  

3 /10 

Ρύζι ORYSA Πυρικουλάρια 

(Pyricularia oryzae 

- PYRIOR) 

Ελμινθοσπορίωση 

(Helminthosporiu

m 

Sp. - HELMSP) 

-- 20-40 100 Μία εφαρμογή από 

το στάδιο 

φουσκώματος του 

κολεού – μέχρι το 

τέλος του 
ξεσταχυάσματος  

1 

Παρατηρήσεις:  
1. Στο ρύζι, η εφαρμογή να πραγματοποιείται σε χωράφια που δεν είναι πλημμυρισμένα.  

2. «Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές 
επιπτώσεις στην καλλιέργεια της Μελιτζάνας (Θ) από τη χρήση του σκευάσματος. Για την εν λόγω χρήση 
ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή 
τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος» 

 

8  Στοιχεία φυτοτοξικότητας, 

ευαισθησίας ποικιλιών και 

κάθε άλλης παρενέργειας 

στα φυτά ή τα προϊόντα 

τους 

1. Να μην εφαρμόζεται σε νεαρά φυτά τομάτας και 
μελιτζάνας πριν περάσουν 3 εβδομάδες από τη μεταφύτευση 

ή 5 εβδομάδες από τη σπορά.  

2. Nα μην χρησιμοποιείται σε καλλιέργεια τομάτας και 
μελιτζάνας (Θ) υπό κάλυψη, όταν επικρατούν συνθήκες 

υπερβολικά υψηλής σχετικής υγρασίας (>90%) ή/και υψηλών 

θερμοκρασιών (>30οC).  

3. To σκεύασμα είναι φυτοτοξικό στις μηλιές. Μην το 

χρησιμοποιείτε όταν υπάρχει πιθανότητα το ψεκαστικό νέφος 

να φθάσει σε γειτονική καλλιέργεια μηλιάς.  

4. Να ξεπλένονται με ιδιαίτερη προσοχή τα ψεκαστικά μέσα 

που χρησιμοποιήθηκαν για την εφαρμογή του σκευάσματος 

πριν χρησιμοποιηθούν σε καλλιέργεια μηλιάς.  
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11  Δηλώσεις 

προφύλαξης 
 
 
 

P405+102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. 

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 

P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. 

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για 

τα μάτια. 

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική 

νομοθεσία. 

 

Φοράτε ολόσωμη φόρμα και κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση 

και κατά την εφαρμογή. 

Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια φοράτε ολόσωμη φόρμα και 

κατάλληλα γάντια. 

 

SP1 Μη ρυπαίνεται τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. 

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια 

φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για τις 

καλλιέργειες της τομάτας, της μελιτζάνας (Θ) και των κολοκυνθοειδών υπό 

κάλυψη (μη μόνιμη). 

 

13.1 Τελευταία 

επέμβαση 

πριν τη συγκομιδή ή 

πριν τη διάθεση στην 

αγορά όταν πρόκειται 

για μετασυλλεκτικές 

χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

  Τομάτα (Θ), Μελιτζάνα (Θ), Αγγούρι (Θ), 

Αγγουράκι (Θ), Κολοκυθάκι (Θ), Πεπόνι (Θ), 

Καρπούζι (Θ), Κολοκύθα (Θ)  

3 

  Ρύζι  28 

 
 

 

 

 

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ 

 
 
 
 

Ι. ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ 
 

Β Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 8580/82222/28.07.2017 Απόφαση του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  
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