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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   27 - 8 - 2015 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Αριθ. 
πρωτ:  

2762/33002 

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: nikos.tsakalis@bayer.com 

ΘΕΜΑ: «Tροποποίηση της με αριθ. 60.353 
προσωρινής άδειας διάθεσης του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
(μυκητοκτόνο) LUNA EXPERIENCE 
SC (δ.ο. fluopyram + tebuconazole 
ως προς το φάσμα δράσης (χρήση 
ήσσονος σημασίας)»  

   
    
    
    
    
    

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 ειδικότερο 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. 

4. Την με αριθ. 10088/115732/26-9-2013 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων για την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και 
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αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος 
σημασίας» 

5. Την αξιολόγηση του ΜΦΙ 
6. Τη σχετική εισήγηση της υπηρεσίας 
7. 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. 
8. Τη με αριθ. Πρωτ. . 6252/78481(ΦΕΚ 1503/Β/17.07.2015) Απόφαση Μεταβίβασης του 

δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Αναπληρωτή Γενικό 
Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, 
Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους 
Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του πρώην Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. 

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Τροποποιούμε την με αριθ. 60.353 προσωρινή άδειας διάθεσης του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος(μυκητοκτόνο) LUNA EXPERIENCE SC (δ.ο. fluopyram + tebuconazole), που 
χορηγήθηκε με την με. αριθ. 128/1002/13-3-2013  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 

εφαρμογώ
ν ανά 

καλλιεργητ
ική 

περίοδο/ 
Μεσοδιάστ

ημα 
επεμβάσε

ων σε 
ημέρες 

κ.εκ./ 
100 

λίτρα 
ψεκ. 

υγρού 

κ.εκ. / 
στρέμ

μα 

Όγκο
ς ψεκ. 
Υγρο

ύ 
λίτρα 

/  
στρέμ

μα 

Αμπέλι 
(Οινοποιήσιμ
ες ποικιλίες) 

Ωίδιο 
(Uncinula necator) 30-40 12-40 

40-
100 

Εφαρμογές από 
τo στάδιο των 5 
πραγματικών 
φύλλων μέχρι 
πριν την πλήρη 
ωρίμανση. 

3/12-14 
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Μηλιά 

Αχλαδιά 

Ωίδιο  
(Podosphaera 
leucotricha.) 
 
Φουζικλάδιο  
(Venturia inaequalis 
Venturia pyrina.) 
 
Στεμφύλιο 
(Stemphylium 
vesicarium.) 
 
Αλτερνάρια  
(Alternaria spp.) 
 

40-50 20-75 
50-
150 

Εφαρμογές από 
το στάδιο της 
ρόδινης κορυφής 
μέχρι την έναρξη 
της συγκομιδής. 

2/7-10 

Ροδακινιά 
Βερικοκιά 
Νεκταρινιά 
Κερασιά 

Φαιά σήψη  
(Monilia spp.) 42-50 63-75 

150 

Εφαρμογές από 
το στάδιο της 
ρόδινης κορυφής 
μέχρι την έναρξη 
της συγκομιδής. 
Η μέγιστη 
ποσότητα 
προϊόντος ανά 
καλλιεργητική 
περίοδο να μην 
ξεπερνάει τα 200 
κ.εκ./στρέμμα. 

2/7-14 

Ωίδιο  
(Sphaerotheca 
pannosa.) 
 

33,5 49,5 3/14 
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Σπαράγγι 

Σκωρίαση  
(Puccinia asparagi.) 
 
 

 75 
60-
100 

Εφαρμογές μετά 
τη συγκομιδή 
στην 
ανεπτυγμένη 
υπέργεια 
βλάστηση. 

2/10-14 

Κρεμμύδι 
Σκόρδο 

(υπαίθρου) 

Σκωρίαση  
(Puccinia allii.) 
 
Στεμφύλιο 
(Stemphylium sp) 

 
60-
100 

30-80 

Εφαρμογές από 
το στάδιο της 
διόγκωσης της 
βάσης των 
φύλλων μέχρι 
την έναρξη 
αποχρωματισμο
ύ του υπέργειου 
μέρους. 

Το προϊόν είναι 
αποτελεσματικό 
σε μικρή έως 
μέτρια προσβολή 

1 

Χρήση 
ήσσονος 
σημασίας 

Πράσο 

Σκωρίαση  

(Puccinia allii) 

 

Στεμφύλιο 

(Stemphylium 
vesicarium 

60-100  30-80 

Εφαρμογή από το 
στάδιο της 
διόγκωσης της 
βάσης των φύλλων 
μέχρι το τέλος της 
ανάπτυξης (το 
στέλεχος έχει 
αποκτήσει  το 
τυπικό για την 
ποικιλία μήκος και 
διάμετρο). 

1 

 

Χρήση 
ήσσονος 
σημασίας 

 

Κρεμμυδάκι 
χλωρό 

Ωίδιο  

(Leveilulla taurica)  

 

Σκωρίαση  

(Puccinia allii) 

 

Στεμφύλιο 

(Stemphylium 

vesicarium) 

60-100  30-80 

Εφαρμογή από το 
στάδιο της 
διόγκωσης της 
βάσης των φύλλων 
μέχρι την έναρξη 
αποχρωματισμού 
του υπέργειου 
μέρους. 

1 

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα 
ΙΙ της παρούσας 
 
Παρατηρήσεις: 
Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες 
αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια του πράσου και στο χλωρό κρεμμυδάκι  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 

 
 

http://wwww.minagric.gr/greek/data/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΙΙ-ΕΝΤΥΠΟ-ΟΡΘΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ.doc
http://wwww.minagric.gr/greek/data/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΙΙ-ΕΝΤΥΠΟ-ΟΡΘΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ.doc
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Η χρήση στη δαμασκηνιά θα χορηγηθεί μετά τον καθορισμό  νέων MRLs στον κανονισμό 
369/2005 αντίστοιχων της παρακάτω Ορθής Γεωργικής Πρακτικής. Ο κάτοχος της έγκρισης 
οφείλει να ενημερώσει την Σ.Ε.Α. όταν αυτά δημοσιευτούν. 

 
Δαμασκηνιά 

Φαιά σήψη  
(Monilia spp.) 42-50 63-75 

150 

Εφαρμογές από 
το στάδιο της 
ρόδινης κορυφής 
μέχρι την έναρξη 
της συγκομιδής. 
Η μέγιστη 
ποσότητα 
προϊόντος ανά 
καλλιεργητική 
περίοδο να μην 
ξεπερνάει τα 200 
κ.εκ./στρέμμα. 

2/7-14 

Ωίδιο  
(Sphaerotheca 
pannosa.) 
 

33 49,5 3/14 

 
 
 
 
 
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 

Καλλιέργεια  PHI(ημέρες) 

 Αμπέλι  
(Οινοποιήσιμες ποικιλίες) 

14 
 

 Μηλιά 

Αχλαδιά 
14 

 

 Ροδακινιά 
Βερικοκιά 

Νεκταρινιά 
Κερασιά 

3 

 

 Σπαράγγι -  

 Κρεμμύδι 
Σκόρδο 

7 
 

 Πράσο 14  

 Κρεμμυδάκι χλωρό 7  
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Κατά τα λοιπά, ισχύει η με αριθ. 60.353 προσωρινή άδεια διάθεσης στην αγορά του 
φυτοπροσταστευτικού προϊόντος LUNA EXPERIENCE SC (δ.ο. fluopyram + tebuconazole) που 
χορηγήθηκε με την αριθ. 128/1002/13-3-2013  Απόφαση μας  όπως αυτή ισχύει 
 
. 
   Ο ΑΝ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
 
 

               Δ. ΓΕΛΑΛΗΣ 
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