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                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,  3/10/2017 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  Αριθ. Πρωτ. 9558/91316 
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ  ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

  

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ    

  

 
Ταχ . ∆/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: UPL Europe Ltd  
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  (∆ιά της  
TELEFAX: 210 9212090  ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ  
Πληροφορίες: M.Γάσ̟αρη  ΕΦΟ∆ΙΑ ΑΕΒΕ 
Τηλέφωνο: 210 9287250  Εθν. Αντιστάσεως 73 
e-mail:   152 31 Χαλάνδρι) 
     
ΘΕΜΑ: «Τρο̟ο̟οίηση της µε αριθ. 60295 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά 

του φυτο̟ροστατευτικού ̟ροϊόντος (µυκητοκτόνο) TRIMANOC 75 WG 
(δ.ο. mancozeb) ως ̟ρος το φάσµα δράσης (χρήσεις ήσσονος σηµασίας)»  

 
 

 
AΠΟΦΑΣΗ 

Ο 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
      Έχοντας υ̟όψη 
1. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συµβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά µε τη διάθεση 
φυτο̟ροστατευτικών ̟ροϊόντων 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 (ΕΕ) 396/2005 του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοί̟ων φυτοφαρµάκων µέσα η ̟άνω 
στα τρόφιµα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής ̟ροέλευσης και για την τρο̟ο̟οίηση 
της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου , ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε 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 ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Την µε αριθ. 10088/115732/26-9-2013 (ΦΕΚ Β΄/2587) α̟όφαση του Ανα̟ληρωτή 
Υ̟ουργού Αγροτικής Ανά̟τυξης & Τροφίµων για την «∆ιαδικασία καθορισµού 
χρήσεων ήσσονος σηµασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για ε̟έκταση αδειών διάθεσης 
στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σηµασίας». 
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5. Την µε αρ. ̟ρωτ. 9558/91316/31-8-2017 εισήγηση της Αρµόδιας Αρχής Αξιολόγησης. 
6. Την υ̟’ αριθ. ̟ρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β’/1-03-2017) Α̟όφαση µε θέµα " 

Μεταβίβαση του δικαιώµατος υ̟ογραφής «µε εντολή Υ̟ουργού και Υφυ̟ουργού» 
στους: Γενικό Γραµµατέα, Γενικό Γραµµατέα Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης 
Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταµένους Γενικής ∆ιεύθυνσης, Προϊσταµένους ∆ιεύθυνσης, 
Προϊσταµένους Τµήµατος και Υ̟εύθυνους Γραφείου του Υ̟ουργείου Αγροτικής 
Ανά̟τυξης και Τροφίµων». 

7. Τη µε αρ. ̟ρωτ. ΥΠΑΑΤ 10101/115968/23-10-2015 αίτηση της ενδιαφερόµενης εταιρείας 
και τα α̟ό 27-6-2017 συµ̟ληρωµατικά στοιχεία. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Τρο̟ο̟οιούµε τη µε αριθ. 60295 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του 
φυτο̟ροστατευτικού ̟ροϊόντος (µυκητοκτόνο) TRIMANOC 75 WG, ̟ου χορηγήθηκε µε 
την αριθ. 188165/6-9-2017 Α̟όφασή µας, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει ως ̟ρος το 
φάσµα δράσης και την τελευταία ε̟έµβαση ̟ριν τη συγκοµιδή . 
 
Συγκεκριµένα, τα σηµεία   5  και 13.2 διαµορφώνονται ως εξής: 
 

5  5.1 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 

Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος 

 

Τρόπος και χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών 

ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο 

κ.εκ./ 

στρέμμα 

 

κ.εκ./  100 

λίτρα ψεκ. 

Υγρού 

Όγκος 

ψεκ. 

υγρού 

λίτρα / 

στρέμμα 

ΜΗΛΟΕΙΔΗ 

(Μηλιά, 

αχλαδιά) 

(MABSD, 
PYUSS) 

 

  

Φουζικλάδιο 

(Venturia 

inaequalis V. 

pirina) 

(VENTIN, VENTPI) 

 

Ήσσονος 

σημασίας χρήση 

Αλτερνάρια 

(Alternaria mali) 

(ALTEMA) 

Σεπτόρια 

(Mycosphaerella 

pyri) 

(MYCOPY) 

Σκωρίαση 

(Gymnosporangiu

m cornutum) 

(GYMNCR) 

 

210 

 

160 – 210 50-100 

Εφαρμογές στα 

στάδια της πράσινης, 

ρόδινης /λευκής 

κορυφής, πτώσης 

πετάλων και 7-10 

μέρες αργότερα 

(καρπίδιο). Να 

ακολουθούνται οι 

συστάσεις των 

γεωργικών 

προειδοποιήσεων 

 

Μέχρι 4 

εφαρμογές με 

μεσοδιάστημα 

7-10 ημέρες 

εφόσον 

απαιτείται 

 

 

Ήσσονος 

σημασίας  

χρήση  

Κυδωνιά 

(CYDOB)  

Μουσμουλιά 

 

Φουζικλάδιο 

(Venturia 

inaequalis V. 

pirina) 

(VENTIN, VENTPI) 

Αλτερνάρια 

 

210 

 

160 – 210 50-100 

Εφαρμογές στα 

στάδια της πράσινης, 

ρόδινης /λευκής 

κορυφής, πτώσης 

πετάλων και 7-10 

μέρες αργότερα 

(καρπίδιο). Να 

Μέχρι 4 

εφαρμογές με 

μεσοδιάστημα 

7-10 ημέρες 

εφόσον 

απαιτείται 
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(EIOJA)  

 

(Alternaria mali) 

(ALTEMA) 

Σεπτόρια 

(Mycosphaerella 

pyri) 

(MYCOPY) 

Σκωρίαση 

(Gymnosporangiu

m cornutum) 

(GYMNCR) 

ακολουθούνται οι 

συστάσεις των 

γεωργικών 

προειδοποιήσεων 

 

-Αμπέλι 

(επιτραπέζιο 

και 

οινοποιήσιμο) 

(VITSS) 

Περονόσπορος 

(Plasmopara 

viticola) 

(PLASVI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φόμοψη 

(Cryptosporella= 

Phomopsis 

viticola) 

(PHOPVI) 

Mαύρη σήψη 

(Guignardia 

bidwellii) 

(GUIGBI) 

 

210 210 50-100 

Εφαρμογές όταν οι 

βλαστοί έχουν μήκος 

περίπου 10 εκ. και 

εφόσον οι συνθήκες 

ευνοούν την 

ανάπτυξη της 

ασθένειας. Να 

ακολουθούνται οι 

συστάσεις των 

γεωργικών 

προειδοποιήσεων 

 

1-3 ανοιξιάτικες 

εφαρμογές κατά την 

έκπτυξη των 

οφθαλμών, αμέσως 

μετά το σχηματισμό 

του 1
ου

 φύλλου, στο 

στάδιο των 2-3 

φύλλων 

Μέχρι 4 

εφαρμογές με 

μεσοδιάστημα 

7-10 ημέρες 

εφόσον 

απαιτείται 

 

-Καρότο 

(DAUCS) 

Αλτερνάρια 

(Alternaria dauci) 

(ALTEDA) 

210 210 50-100 

Εφαρμογές με την 

εμφάνιση των 

συμπτωμάτων της 

ασθένειας 

Μέχρι 4 

εφαρμογές με 

μεσοδιάστημα 

14 ημέρες 

εφόσον 

υπάρχει 

πρόβλημα. 

 

-Κρεμμύδι 

(ξηρό) 

(ALLCE) 

-Σκόρδο (ξηρό) 

(ALLSS) 

 

 

Περονόσπορος 

(Peronospora 

destructor) 

(PERODE) 

260 210-260 40-100 

Εφαρμογές με την 

εμφάνιση των 

πρώτων 

συμπτωμάτων της 

ασθένειας. 

Μέχρι 4 

εφαρμογές με 

μεσοδιάστημα 

7-10 ημέρες 

εφόσον 

απαιτείται 

-Τομάτα 

(Υπαίθρου) 

(LYPES) 

Περονόσπορος 

(Phytophthora 

infestans) 

(PHYTIN) 

 

 

Σεπτόρια 

210 210 50-100 

Εφαρμογές από το 

στάδιο των νεαρών 

σποροφύτων 

 

 

 

Εφαρμογές με την 

Μέχρι 4 

εφαρμογές με 

μεσοδιάστημα 

7-10 ημέρες 

εφόσον 

απαιτείται 
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(Septoria 

lycopersici) 

(SEPTLY) 

Αλτερναρίωση 

(Alternaria solani) 

(ALTESP) 

 

εμφάνιση των 

πρώτων 

συμπτωμάτων των 

ασθενειών 

 

 

-Μελιτζάνα 

(SOLME), 

-Πιπεριά 

(CPSAN) 

(Υπαίθρου) 

 

Αλτερναρίωση 

(Alternaria solani) 

(ALTESP) 

210 210 50-100 

Εφαρμογές με την 

εμφάνιση των 

πρώτων 

συμπτωμάτων της 

ασθένειας 

 

Μέχρι 4 

εφαρμογές με 

μεσοδιάστημα 

7-10 ημέρες 

εφόσον 

απαιτείται 

 

Κολοκυνθοειδή 

Πεπόνι 

(CUMME), 

Καρπούζι 

(CITLA), 

Κολοκύθι 

(CUUPG) 

(Υπαίθρου) 

Κλαδοσπορίωση 

(Cladosporium 

cucumerinum) 

(CLADCU) 

210 210 50-100 

Εφαρμογές με την 

εμφάνιση των 

πρώτων 

συμπτωμάτων της 

ασθένειας 

 

Μέχρι 4 

εφαρμογές με 

μεσοδιάστημα 

7-10 ημέρες 

εφόσον 

απαιτείται 

 

Μαρούλι 

(Υπαίθρου) 

(LACSA) 

Περονόσπορος 

(Bremia lactucae) 

(BREMLA) 

210 210 60-100 

Εφαρμογές με την 

εμφάνιση των 

πρώτων 

συμπτωμάτων της 

ασθένειας 

 

Μέχρι 4 

εφαρμογές με 

μεσοδιάστημα 

7 ημέρες 

εφόσον 

απαιτείται 

 

Πατάτα 

(SOLTU) 

Περονόσπορος 

(Phytophthora 

infestans) 

(PHYTIN) 

Αλτερναρίωση 

(Alternaria solani) 

(ALTESO) 

210  50-100 

Εφαρμογές όταν τα 

φυτά έχουν ύψος 

περίπου 15-20 εκ., 

μετά από 7 ημέρες, 

λίγο πριν την άνθηση 

και λίγο μετά τη 

γονιμοποίηση 

 

Μέχρι 8 

εφαρμογές με 

μεσοδιάστημα 

7 ημέρες 

εφόσον 

απαιτείται 

 

Παρατηρήσεις: 

• Να μην χρησιμοποιούνται ως τροφή τα αμπελόφυλλα σε περίπτωση χρήσης του TRIMANOC 

75 WG.  

• Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας 

• Το εύρος των δόσεων είναι ανάλογο της έντασης της προσβολής 

• Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται τα προγράμματα γεωργικών προειδοποιήσεων να 

ακολουθούνται οι συστάσεις των γεωργικών προειδοποιήσεων 

 

Παρατήρηση: Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος στη 

μηλιά, αχλαδιά  για την αντιμετώπιση της σεπτόριας, της αλτερνάριας και της σκωρίασης (ήσσονος 

σημασίας χρήση). Δεν  έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για 

ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις από τη χρήση του σκευάσματος στην κυδωνιά και στη 

μουσμουλιά για την αντιμετώπιση του φουζικλάδιου, της σεπτόριας, της αλτερνάριας και της 

σκωρίασης (ήσσονος σημασίας χρήση). Για την χρήση του σκευάσματος σε όλες αυτές τις 

περιπτώσεις ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την 

αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα επομένως η χρήση του σκευάσματος στις ήσσονος 
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σημασίας χρήσεις γίνεται με ευθύνη του χρήστη. 

 
 

 

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,  Κυδωνιά, 

Μουσμουλιά 
28 ημέρες 

 

Αμπέλι 

(Επιτραπέζιο και Οινοποιήσιμο) 

28 ημέρες 

Καρότο 35 ημέρες 

Κρεμμύδι 28 ημέρες 

Σκόρδο  28 ημέρες 

Τομάτα , Μελιτζάνα, Πιπεριά, Πεπόνι, 

Καρπούζι, Κολοκύθι (Υπαίθρου) 
3 ημέρες 

Μαρούλι (Υπαίθρου) 28 ημέρες 

Πατάτα 7 ημέρες 

 
 
ΙΙ.  Κατά τα λοι̟ά ισχύει η µε αριθ. ̟ρωτ. 188165/6-9-2017 Α̟όφασή µας, ό̟ως έχει 

τρο̟ο̟οιηθεί και ισχύει. 

 
     H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗΣ 
 
 
 

Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
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