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ΘΕΜΑ: 

 
«Τροποποίηση και διεύρυνση της με αριθ. 

60467 οριστικής άδειας διάθεσης στην 

αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(μυκητοκτόνο) MEVALONE σε χρήσεις 

ήσσονος σημασίας» 

 

 

 

 

AΠΟΦΑΣΗ 
Ο ANAΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
      Έχοντας υπόψη 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 21
ης

 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 τα άρθρα 45 και 51 αυτού. 

2. Το Νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) «για την διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική 

χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις» 

3. Την με αριθ. 10088/115732/26-9-2013 (ΦΕΚ 2587/Β’/14-10-2013) απόφαση του Αναπληρωτή 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων 

ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε 

χρήσεις ήσσονος σημασίας».  

4. Τη με αριθ. 9379/119137/2.11.15 (ΦΕΚ 2367/B΄/4-11-2015) Απόφαση του Αναπληρωτή 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής 

“με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού” στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής 
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Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». 

5. Τη με αριθ. πρωτ. 6781/79972/17-07-2015 Απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 

60.467 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος MEVALONE. 

6. Τις με αριθ. πρωτ. 8766/99704/16-9-2015 και 1363/15341/5-2-2016 αιτήσεις της 

ενδιαφερόμενης εταιρείας. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Α Τροποποιούμε και χορηγούμε διεύρυνση σε χρήσεις ήσσονος σημασίας στη με αριθ. 60467 

οριστική άδεια διάθεση στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) 

MEVALONE που χορηγήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. 6781/79972/17-07-2015 ΥΑ, με βάση το 

άρθρο 51 του Καν. 1107/2009. 

 

Συγκεκριμένα τα σημεία 1.4α, 4, 5 και 13 διαμορφώνονται ως εξής: 

 

 
1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα 

 

   

α) Κάτοχος της άδειας: EDEN RESEARCH PLC 
Keble House, Church End, South Leigh, 

Witney, Oxon, OX29 6UR, Ηνωμένο Βασίλειο 

Mr. Alex Abrey 

Τηλ.: +44 (0)1993 862761 

Fax: + 44 (0)1993 776480 

E-mail: alex@edenresearch.com 

 

 

 Υπεύθυνος επικοινωνίας: K&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ  
BI.ΠΕ.Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ -Τ.Κ. 57022 

ΑΜΕ: 36299/62/Β/96/180 

Τηλ.: 2310568771 

Fax: 2310798423                                                                          

E-mail: vellis@efthymiadis.gr 

 

  

 

4  Κατηγορία και 

τρόπος δράσης: 

Μυκητοκτόνο επαφής με προληπτική και θεραπευτική δράση για την 

καταπολέμηση του βοτρύτη. Οι δραστικές ουσίες, που είναι φυτικά 

αιθέρια έλαια, καταστρέφουν την κυτταρική μεμβράνη, 

παρεμποδίζοντας τη βλάστηση των σπορίων και την ανάπτυξη 

μυκηλίου του μύκητα. Επίσης καταστρέφουν το  μυκήλιο που έχει ήδη 

αναπτυχθεί.  
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5  5.1 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος 

Δόσεις σκευάσματος 

Tρόπος και 
χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγιστος 
αριθμός 
εφαρμογών 
ανά 
καλλιεργητική 
περίοδο. 
Μεσοδιάστημα 
εφαρμογών 

κ.εκ./ 
στρ. 

κ.εκ./100 
λίτρα 
ψ.υ. 

Όγκος 
ψεκ. 

Υγρού 
λίτρα/στρ 

Αμπέλι 
(οινοποιήσιμα 

και 

επιτραπέζια 

σταφύλια – 

σταφίδα) 

Βοτρύτης 

(Botryotinia 

fuckeliana 

anamorph, 

Botrytis 

cinerea) 

160 – 

400 
400 40 – 100 

Εφαρμογές 

που ξεκινούν 

λίγο πριν την 

άνθηση έως 

πριν από τη 

συγκομιδή  

 

4 / 7 

Mελιτζάνες* 
(υπαίθρου και 

θερμοκηπίου)  

Βοτρύτης 

(Botrytis 

cinerea) 

160 – 

400 
400 40-100 

Προληπτικές 

και 

θεραπευτικές 

εφαρμογές με 

την εμφάνιση 

της 

προσβολής.  

4 / 7 

Ροδιά* 
Βοτρύτης 

(Botrytis 

cinerea) 

160 – 

400 
400 40 – 100 

Προληπτικές 

και 

θεραπευτικές 

εφαρμογές 

ξεκινώντας 

λίγο πριν την 

άνθηση. 

4 / 7 

Aκτινιδιά* 
Βοτρύτης  

(Botrytis 

cinerea) 

160 – 

400 
400 40 – 100 

Προληπτικές 

και 

θεραπευτικές 

εφαρμογές 

ξεκινώντας 

λίγο πριν την 

άνθηση. 

4 / 7 

Κρεμμυδάκι 
χλωρό* 

Βοτρύτης  

(Botrytis 

cinerea) 
160-400 400 40-100 

Προληπτικές 

και 

θεραπευτικές 

εφαρμογές με 

την εμφάνιση 

της 

προσβολής. 

4 / 7 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
* Χρήσεις Ήσσονος Σημασίας: Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα για τις χρήσεις ήσσονος 

σημασίας και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια από τη 
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χρήση του σκευάσματος. Για τις ακόλουθες χρήσεις ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για 

πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του 

σκευάσματος επομένως η χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές γίνεται με ευθύνη του 

χρήστη. 

 

1) Για καλύτερα αποτελέσματα, να εφαρμόζεται προληπτικά πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων 

της ασθένειας. Οι θεραπευτικές εφαρμογές πρέπει να επαναλαμβάνονται ανά 7 ημέρες. 

 

2) Να μη χρησιμοποιείται σε ψεκασμούς κοντά στην συγκομιδή σε καλλιέργειες που προορίζονται 

για την παραγωγή σταφίδας, διότι μπορεί να αλλοιώσει τη γεύση.  

 
 

13 Προστασία των καταναλωτών 
 

 

 
13.1 Τελευταία επέμβαση 

πριν τη συγκομιδή ή 

πριν τη διάθεση στην 

αγορά όταν πρόκειται 

για μετασυλλεκτικές 

χρήσεις 

Καλλιέργειες Ημέρες 

 

 Αμπέλι (οινοποιήσιμα σταφύλια) 3  

 Αμπέλι (επιτραπέζια σταφύλια- 

σταφίδα) 

7  

 Ακτινίδια 3  

 Ροδιά 3  

 Μελιτζάνες (υπαίθρου και 

θερμοκηπίου) 

3  

 Κρεμμυδάκι χλωρό 3  

 

 

Β Kατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. 60467 οριστική άδεια διάθεση στην αγορά του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) MEVALONE που χορηγήθηκε με τη με αριθ. 

πρωτ. 6781/79972/17-07-2015 ΥΑ. 

 

 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
          Ν. ΣΤΟΥΠΗΣ 
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