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ΘΕΜΑ: 
 

«Τροποποίηση της με αριθμό 60833 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος (μυκητοκτόνο) PRIORI TOP (azoxystrobin 20% + difenoconazole 12,5% β/ο) ως προς το 
φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήση)» 

 
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 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 

το άρθρο 51 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. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/552 της Επιτροπής της 4ης Απριλίου 2019 για την τροποποίηση των 

παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών azoxystrobin, bicyclopyrone, 

chlormequat, cyprodinil, difenoconazole, fenpropimorph, fenpyroximate, fluopyram, fosetyl, 

isoprothiolane, isopyrazam, oxamyl, prothioconazole, spinetoram, trifloxystrobin και triflumezopyrim 

μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα. 

4. Τη με αριθμό 10088/115732/26-9-2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄/2587) σχετικά με την 

«Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών 

διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας». 

5. Τη με αριθ. 619/46787/8.3.19 (ΦΕΚ Β΄ 988/22-03-2019) κοινή Απόφαση του Υπουργού και των 

Υφυπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα “Μεταβίβαση του δικαιώματος 

υπογραφής “με εντολή Υπουργού”, “με εντολή Υφυπουργού” ή “με εντολή Υπουργού και 

Υφυπουργού”, κατά περίπτωση, στους: Γεν. Γραμματέα, Γεν. Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και 

Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γεν. Δ/νσης, Προϊσταμένους Δ/νσης και 

Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων” (Β΄ 988), όπως 

διορθώθηκε με την αριθ. 6 αναφορά «ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» (Β’ 1241) και τροποποιήθηκε με 

την αριθ. 1679/153682/25-06-2019 (Β΄ 2701) ΚΥΑ. 

6. Τη με αριθμό πρωτ. 774/11607/30-01-2019 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 

60833 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) PRIORI TOP 

(azoxystrobin 20% + difenoconazole 12,5% β/ο). 

7. Τη υπ’ αριθ. πρωτ. 11639/277723/31.10.2019 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.  

ΑΔΑ: 6ΟΧΠ4653ΠΓ-ΖΙ7



 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Α Τροποποιούμε την με αριθμό 60833 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(μυκητοκτόνο) PRIORI TOP (azoxystrobin 20% + difenoconazole 12,5% β/ο), που χορηγήθηκε με την Υπ. 

Αριθ. 774/11607/30-01-2019 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως προς το 

φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήση)  

 
Συγκεκριμένα, το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής: 

 

5 Φάσμα δράσης 

Δόσεις σκευάσματος Πεδίο 

Εφαρμογής 

Στόχος 

κ.εκ/ στρ. 

 

κ.εκ σκ./ 

100 

λίτρα 

ψεκ. 

υγρού 

Όγκος 

ψεκ. 

υγρού 

λίτρα/ 

στρ. 

Τρόπος και 

χρόνος 
εφαρμογής 

Μεγ. αριθμός 

εφαρμογών / 

καλ/κή περίοδο 

Μεσοδιάστημα 

εφαρμογών 

Ελιά (βρώσιμη 

και 

ελαιοποιήσιμη) 

(OLVEU)  

 

Κυκλοκόνιο 

Spilocaea 

oleaginea 

(CYCLOL) 

 

Χρήσεις ήσσονος 

σημασίας: 

Γλοιοσπόριο 
Colletotrichum 

gloeosporioides* 

(COLLGL), 
Colletotrichum 

acutatum* 

(COLLAC), 
Colletotrichum 

clavatum* 

(COLLCL) 

100 100 50-100 Από την έναρξη 

ανάπτυξης των 

νέων φύλλων 

έως πριν την 

άνθηση. 

(BBCH 11-59) 

1 εφαρμογή 

*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα στο γλοιοσπόριο της ελιάς. Για τη χρήση αυτή, ο κάτοχος της 
άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από την εφαρμογή 
του σκευάσματος». 

 

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

 
 
 

Ι. ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ 
 
 

Β Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 774/11607/30-01-2019 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων.  

ΑΔΑ: 6ΟΧΠ4653ΠΓ-ΖΙ7
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