
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,       25 - 6 - 2018 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 3384/47620 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ   

 
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ  Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 
TELEFAX: 210 92 12 090  151 25 Μαρούσι 
Πληροφορίες: Π. Θεοδωρής     
Τηλέφωνο: 210 928 7225    
e-mail: ptheodoris@minagric.gr     

ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση της με αριθ. 60586 οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) SCALA 40 SC (δ.ο. pyrimethanil) ως 
προς το φάσμα δράσης (Χρήσεις Ήσσονος Σημασίας), τις φράσεις προφύλαξης και 
την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή. 
 

 
AΠΟΦΑΣΗ  

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
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. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως 
τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 452/2016 της Επιτροπής της 29 Μαρτίου 2016.  

3. Το Νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική 
χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την με αριθ. 10088/115732/26-9-2013 (ΦΕΚ Β’/2587) 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» 

5. Το από 02/04/2018 PART A, όπως αναρτήθηκε στην πλατφόρμα ανταλλαγής εγγράφων της 
ΕΕ CIRCA BC και τα σχόλια των υπολοίπων ΚΜ επί αυτού.  

6. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β’/1-03-2017) 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. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 3384/47620/28.03.2018 αίτηση της ενδιαφερόμενης 
εταιρείας. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
 

Α Τροποποιούμε την με αριθ. 60586 οριστική έγκριση διάθεσης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
(εντομοκτόνο)  SCALA 40 SC (δ.ο. pyrimethanil) που χορηγήθηκε με την με αριθ. 13118/142055/19-12-
2016 απόφαση μας ως προς το φάσμα δράσης (σημείο 5), τις φράσεις προφύλαξης (σημείο 11) και την 
τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (σημείο 13). 

 

5  Φάσμα δράσης 

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος 
 

Τρόπος και 
χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 
αριθμός 

εφαρμογών 
ανά 

καλλιεργητική 
περίοδο/ 

μεσοδιάστημ
α 

επεμβάσεων 

Κ.εκ./ 
στρέμμ

α 
 

Κ.εκ./ 
100 

λίτρα 
ψεκ. 
Υγρο

ύ 

Όγκος 
ψεκ. 

υγρού 
λιτρα / 
στρέμμ

α 

Μηλιά 
MABSD, 

 
Αχλαδιά 
PYUCO 

Φουζικλάδιο 
(Venturia 

inaequalis- 
VENTIN  

Venturia 
pyrina-   
VENTPI) 

110-150 75-
100 

150 Κάνετε 
εφαρμογές που 

ξεκινούν από 
την πράσινη 
κορυφή. Η 
υψηλότερη 

δόση 
εφαρμόζεται 

σε περιπτώσεις 
υψηλής πίεσης 
προσβολής και 
από το στάδιο 

πριν την 
άνθιση ως το 
στάδιο που οι 
καρποί έχουν 
διάμετρο 20 

χιλιοστών 
(καρπίδιο). Σε 

περίπτωση 
συνδυασμού 

με άλλα 
μυκητοκτόνα 

κατά του 
φουζικλαδίου, 

η δόση του 
Scala® 40 SC 

μπορεί να 
μειωθεί σε 50-

60 κ.εκ. ανά 
εκατόλιτρο. 

4/7-10 
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Αμπέλι  
VITVI 

(οινοποιήσιμο) 

Βοτρύτης 
(Botrytis 
cinereal - 
BOTRCI) 

Δευτερογενείς 
προσβολές από 

Aspergillus 
spp.- ASPESP 

και Penicillium 
spp.- PENISP 

200-250 200 100-125 Κάνετε 
εφαρμογές 

κατά την 
τυπική περίοδο 
καταπολέμηση
ς του βοτρύτη, 

δηλαδή, στο 
τέλος της 

άνθισης, πριν 
το κλείσιμο των 

σταφυλιών, 
κατά την 

ωρίμανση ή 3 
εβδομάδες 

πριν τη 
συγκομιδή. 

Εξασφαλίστε 
μια καλή και 
ομοιόμορφη 
κάλυψη των 

σταφυλιών με 
το ψεκαστικό 

υγρό. 

1/- 

Αμπέλι  
VITVI 

(επιτραπέζιο) 

3/14 

Φράουλα 
FRAAN 

 (αγρού) 

Βοτρύτης 
(Botrytis 
cinerea- 
BOTRCI) 

200-250 150-
200 

100-125 Κάνετε 
εφαρμογές που 

ξεκινούν από 
την έναρξη της 

άνθισης. 

3/7-14 

Φράουλα 
FRAAN 

(θερμοκηπίου) 

Βοτρύτης 
(Botrytis 
cinerea- 
BOTRCI) 

200 150-
200 

100 Κάνετε 
εφαρμογές που 

ξεκινούν από 
την έναρξη της 

άνθισης. 

2/7-14 

Μαρούλι 
Σκαρόλα 
(αγρού, 

θερμοκηπίου) 

Βοτρύτης 
(Botrytis 
cinerea- 
BOTRCI) 

200 150-
200 

100 Κάνετε 
εφαρμογές που 
ξεκινούν κατά 

την κύρια 
βλαστητική 
ανάπτυξη. 

Καλύψτε με το 
ψεκαστικό 
υγρό την 

περιοχή του 
λαιμού και τα 

εξωτερικά 
φύλλα που 

ακουμπούν στο 
έδαφος. 

2/10-14 
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Τομάτα 
LYPES, 

Μελιτζάνα  
SOLME 
(αγρού, 

θερμοκηπίου) 

Βοτρύτης 
(Botrytis 
cinerea- 
BOTRCI) 

200 150-
200 

100 Κάνετε 
εφαρμογές που 

ξεκινούν από 
την έναρξη της 

άνθισης. 

3/10-14 

Πιπεριά  
CPSAN 

(θερμοκηπίου) 

Βοτρύτης 
(Botrytis 
cinerea- 
BOTRCI) 

200 150-
200 

100 Κάνετε 
εφαρμογές που 

ξεκινούν από 
την έναρξη της 

άνθισης. 

3/10-14 

Κολοκυνθοειδή 
με εδώδιμο 

φλοιό 
(αγγούρι 
CUMSA, 

αγγουράκι 
CUMSA, 

κολοκυθάκι 
CUUPE ) 

(θερμοκηπίου) 

Βοτρύτης 
(Botrytis 
cinerea - 
BOTRCI) 

200 150-
200 

100 Κάνετε 
εφαρμογές που 

ξεκινούν από 
την έναρξη της 

άνθισης. 

3/10-14 

Καρότο  
DAUCS 
(αγρού) 

Αλτερναρίωση 
(Alternaria 

dauci) 
Βοτρύτης 
(Botrytis 
cinerea - 
BOTRCI) 

200 200 100 Κάνετε 
εφαρμογές που 

ξεκινούν από 
το στάδιο των 4 

φύλλων. 

2/10-14 

Κρεμμύδι 
ALLCE 

(αγρού) 

Βοτρύτης 
(Botrytis spp.- 

BOTRSP) 

200 150-
200 

100 Κάνετε 
εφαρμογές που 

ξεκινούν από 
το στάδιο των 
3-6 φύλλων. 

3/10 

Φασολάκι 
PHSVX 

(θερμοκηπίου) 

Βοτρύτης 
(Botrytis 
cinerea- 
BOTRCI) 

150-200 150-
200 

100 Κάνετε 
εφαρμογές που 

ξεκινούν από 
την έναρξη της 

άνθισης. 

2/10-14 

Κυκλάμινο 
(αγρού, 

θερμοκηπίου) 

Βοτρύτης 
(Botrytis 
cinerea - 
BOTRCI) 

150-225 100-
150 

- Κάνετε 
εφαρμογές με 
την εμφάνιση 
των πρώτων 

συμπτωμάτων. 

4/7-10 

Αμυγδαλιά 
PRNDU  
(χρήση 

ήσσονος 
σημασίας) 

Φαιά σήψη  
(Monilinia 

laxa-    
MONILA, 
Monilinia 
fructicola- 
MONIFC) 

150 100-
150 

100-150 Εφαρμογές 
που 

ξεκινούν από 
την άνθηση και 

μέχρι την 
ωρίμανση των 

καρπών 

2/7 
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Φιστικιά 
PIAVE 
(χρήση 

ήσσονος 
σημασίας) 

 Καμαροσπόριο 
(Botryosphaeria 

dothidea- 
BOTSDO) 

150 100-
150 

100-150 Εφαρμογές 
που 

ξεκινούν από 
την άνθηση και 

μέχρι την 
ωρίμανση των 

καρπών 

2/7 

Παρατηρήσεις: 
1) Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες 
αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες Αμυγδαλιάς και Φιστικιάς από τη χρήση του 
σκευάσματος. Για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για 
πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση 
του σκευάσματος. Η χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές γίνεται με ευθύνη του 
χρήστη. 

 

11  Φράσεις 
Προφύλαξης 

P101: Αν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον 
περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. 
P102: Μακριά από παιδιά. 
P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό 
το προϊόν. 
P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. 
Ρ405: Φυλάσσεται κλειδωμένο. 
Διατηρείτε τη συσκευασία καλά κλεισμένη. 
 
SP1: Μη ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. 
[Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά 
ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος 
αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους]. 
SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, αφήνετε 
αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από επιφανειακά ύδατα για 
το αμπέλι και 10 μέτρων από επιφανειακά ύδατα για μηλιά, 
αχλαδιά, αμυγδαλιά, φιστικιά και καλλωπιστικά φυτά. 

 

13 Προστασία των καταναλωτών  

13.1 Τελευταία επέμβαση 
πριν τη συγκομιδή ή 
πριν τη διάθεση στην 
αγορά όταν πρόκειται 
για μετασυλλεκτικές 
χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 

 Μηλιά, Αχλαδιά 56  

 Αμυγδαλιά, Φιστικιά 30  

 Αμπέλι 21  

 Φράουλα (Α+Θ) 3  

 Μαρούλι, Σκαρόλα (Α+Θ) 14  

 Μαρούλι, Σκαρόλα (Α+Θ),  
Πιπεριά (Θ) 

3  

 Αγγούρι, Αγγουράκι, Κολοκυθάκι (Θ) 3  

 Καρότο (Α) 14  

 Κρεμμύδι (Α) 14  
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 Φασολάκι (Θ) 14  

 Κυκλάμινο (Α+Θ) Δ.Ε.  
 

 
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 13118/142055/19-12-2016 Απόφαση του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 60586 οριστική έγκριση 
διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) SCALA 40 SC (δ.ο. 
pyrimethanil)  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
 

     Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 

Δ/ΝΣΗΣ 

     

 

     

  
   

  Ι. ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ 
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