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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Αθήνα,  7-11-2006 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ     Αριθ. Πρωτ.: 119108 

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

 

Ταχ. ∆/νση : Λ. Συγγρού 150 

Ταχ. Κώδικας : 176 71  Αθήνα 

Πληροφορίες: Α. Φονταρά 

Τηλέφωνο: 210-9287227 

 

FAX: 210-9212090 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της έγκρισης του 

 φυτοπροστατευτικού προϊόντος, 

 (µυκητοκτόνο) PREVICUR N 72,2 SL 

ως προς τον κάτοχο της έγκρισης και 

το εργοστάσιο συσκευασίας του.  

 

ΠΡΟΣ: 1) Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ 

Σωρού 18-20 

151 25 Μαρούσι 

 (Με απόδειξη) 

ΚΟΙΝ.: 1) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό 

        Ινστιτούτο 

       Τµήµα Ελέγχου  

       Γεωργικών Φαρµάκων  

       Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά 

2) Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. 

΄Εδρες τους 

3) Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 

∆/νσεις Γεωργίας (µε e-mail) 

΄Εδρες τους 

4) Τµήµατα Β΄, Γ΄& Ε΄ της 

 ∆/νσής µας 

5) Γραµµατεία της ∆/νσής µας 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Π.∆. 115/15-5-1997 (A΄104/30-5-1997) για “την έγκριση, διάθεση στην αγορά και 

έλεγχο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συµµόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του 

Συµβουλίου όπως έχει συµπληρωθεί” και ειδικότερα το άρθρο 4, (παρ. 6), το άρθρο 8, (παρ.2 και 3) 

και το άρθρο 9, (παρ.1). 

2. Τη µε αριθ. 85418/24-8-88 (ΦΕΚ 674/Β/13-9-88) απόφασή µας, «για την τεχνική και τις µεθόδους 

ελέγχου γεωργικών φαρµάκων» και ειδικότερα το Κεφ. ∆, παρ. 2 και 4. 

3. Τη µε αριθ. 1716/27-4-1999 απόφασή µας για “ παρασκευαστή φυτοπροστατευτικών προϊόντων και 

προϋποθέσεις επαναχορήγησης έγκρισης κυκλοφορίας των προϊόντων αυτών λόγω αλλαγής 

αντιπροσώπου ή του παρασκευαστή.” 

4. Τη µε αριθ. Υ132/11-10-2004 (B΄1533/14-10-2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για «ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Αλέξανδρο Κοντό». 

5. Τη µε αριθ. 301509/19-11-2004 (Β΄1762/30-11-2004) απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων για «µεταβίβαση στους Γενικούς Γραµµατείς, Γενικούς ∆ιευθυντές, 

∆ιευθυντές και Τµηµατάρχες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων της εξουσίας να 

υπογράφουν µε “Εντολή Υφυπουργού’’». 

6. Την από 2-6-2006, αίτηση της εταιρείας Bayer Ελλάς  ΑΒΕΕ, για την τροποποίηση της έγκρισης του 

σκευάσµατός της, PREVICUR N 72,2 SL.  
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 

Ι. Τροποποιούµε, ως προς τον κάτοχο της έγκρισης και το εργοστάσιο συσκευασίας, τη µε αριθ. 6126 

έγκριση διάθεσης στην αγορά, η οποία χορηγήθηκε µε την αριθ. 140481/851/4-2-1982 απόφασή µας 

(όπως ισχύει σήµερα), του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (µυκητοκτόνο), µε τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

1. Εµπορικό όνοµα : Previcur N  

2. Μορφή : Πυκνό διάλυµα (SL) 

3. Εγγυηµένη σύνθεση :propamocarb hydrochloride 72,2 % β/ο (ισοδύναµο σε propamocarb 60,47% β/ο) 

  βοηθητικές ουσίες : 27,67 % β/β 

4. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία: 92% min.  

5. α. Παρασκευαστής της δ.ο.: Bayer CropScience GmbH, Γερµανία. 

      β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:  Bayer CropScience GmbH, Γερµανία. (Η διεύθυνση του 

           Εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσµατος και θεωρείται εµπιστευτικό στοιχείο). 

 γ. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.: Όπως προσδιορίζονται στα Έντυπα  IVa, IVb και V του 

φακέλου και παραµένουν στα αρχεία της Αρµόδιας Αρχής. 

 

6. α. Κάτοχος της Έγκρισης.: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι.  

          Η εταιρεία Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, αναλαµβάνει την ευθύνη και για τα υπάρχοντα αποθέµατα του  

          σκευάσµατος που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά.  

β. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήµανση: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Σωρού 18-20, 151 25 

Μαρούσι. 

 

7. Παρασκευαστής του σκευάσµατος: Bayer CropScience GmbH, Γερµανία 

8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσµατος: Bayer CropScience GmbH, Γερµανία (Η διεύθυνση 

του Εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσµατος και θεωρείται εµπιστευτικό στοιχείο). 

 

9. α. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσµατος:  Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Ύπατο, Θηβών. 

      β. Συσκευασία : Είδος – Μέγεθος : Φιάλες 50 κ.εκ.,  100 κ.εκ.,  500 κ.εκ.,  και  1 λίτρου 

          Υλικό : Φιάλες COEX, PE  

Σύνολο συσκευασιών: Οκτώ (8) 

  

Για ψεκασµούς φυλλώµατος, πότισµα, εµβαπτίσεις: χρώµα ανοικτό κίτρινο. 

Για απολύµανση σπόρων σποράς: χρώµα µπλε. 

 

10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται :  

        ∆ιασυστηµατικό µυκητοκτόνο µε προστατευτική και θεραπευτική δράση.  

  Απορροφούµενο από τις ρίζες µεταφέρεται προς τα φύλλα. 

    Στις εφαρµογές φυλλώµατος εµφανίζει τοπικά διασυστηµατική δράση. 

 

11.Τρόπος εφαρµογής :  

  Εφαρµογή στο έδαφος µε πότισµα. 

  Εµβάπτιση ριζικού συστήµατος φυτών και µοσχευµάτων πριν τη µεταφύτευση. 

  Εµβάπτιση βολβών πριν τη φύτευση. 

  Ψεκασµός φυλλώµατος. 

     Επένδυση σπόρων (µε αδιάλυτο σκεύασµα). 

 

12.Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού : 

    Ανακινήστε το σκεύασµα καλά. Γεµίστε το δοχείο του ψεκαστικού µηχανήµατος µέχρι τη µέση µε  

   νερό. Προσθέστε την απαιτούµενη ποσότητα σκευάσµατος αναδεύοντας και συµπληρώστε µε το   

   υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.  
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Παρατηρήσεις:   

- Το διάλυµα (ψεκαστικό ή για ριζοπότισµα) πρέπει να χρησιµοποιείται την ηµέρα παρασκευής του. 

Ξεπλύντε το µεταλλικό εξοπλισµό µε άφθονο νερό αµέσως µετά τη χρήση γιατί υπάρχει κίνδυνος 

διαβρώσεως. 

 

13. Φάσµα δράσης. 

      Εφαρµογή στο έδαφος: 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

 
ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 

 

∆ΟΣΕΙΣ  
κ.εκ./100 

λίτρα ψεκ. 

υγρό 

∆ΟΣΕΙΣ 
λίτρα ή κ.εκ. 

διαλύµατος /µονάδα 

εφαρµογής 

ΧΡΟΝΟΣ & 

ΤΡΟΠΟΣ  

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Τοµάτα 

Πιπεριά 

Μελιτζάνα 

Αγγούρι 

Μαρούλι 

Λάχανο 

Κουνουπίδι 

Μπρόκολο 

Ραδίκι 

Καπνός 

 

Πύθιο  

(Pythium spp.) 

Φυτόφθορα 

(Phytophthora spp.) 

 

250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 

 

2-4 λίτρα 

διαλύµατος  ανά 

τετραγωνικό 

µέτρο 

 

 

 

 

 

 

 

200 κ.εκ. 

διαλύµατος ανά 

φυτό 

α. Σπορεία,  

   αµέσως µετά τη 

σπορά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

β. Κατά τη 

µεταφύτευση, 

   µε πότισµα.  

 

Καλλωπιστικά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πύθιο 

(Pythium spp.) 

Φυτόφθορα 

(Phytophthora spp.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250 

 

 

 

 

150 

 

 

 

 

 

 

 

150 

 

 

 

 

 

300 

 

 

2-4 λίτρα 

διαλύµατος ανά 

τετραγωνικό µέτρο 

σπορείου 

 

5-10 λίτρα 

διαλύµατος ανά 

τετραγωνικό µέτρο 

εδάφους 

 

 

 

 

100-200 κ.εκ. 

διαλύµατος ανά 

γλάστρα διαµέτρου 

10-12 εκ. 

α. Σπορεία, 

πριν ή µετά τη 

σπορά. 

  

 

β. Φυτώρια, 

  µε πότισµα πριν τη  

  φύτευση των 

µοσχευµάτων ή 

εµβάπτιση των ριζών 

των µοσχευµάτων που 

ριζοβόλησαν πριν τη 

µεταφύτευση. 

γ. Γλάστρες, 

µε πότισµα αµέσως 

µετά τη φύτευση και 

επανάληψη µετά 3-6 

εβδοµάδες εάν 

χρειαστεί. 

 δ. Βολβοί: 

Εµβάπτιση στο 

διάλυµα για 20 

λεπτά πριν τη 

φύτευση. 
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Φυτόχωµα  300-400 

κ.εκ. σκ. / 

20 λίτρα 

ψεκ. υγρό 

/κυβ. µέτρο  

 ∆ιαβροχή του 

φυτοχώµατος. 

Παρατήρηση: 

Για οµοιόµορφη διαβροχή και καλύτερη αποτελεσµατικότητα του σκευάσµατος πρέπει το έδαφος να 

είναι υγρό. Για το λόγο αυτό χρησιµοποιούµε αρκετό νερό ώστε το διάλυµα να διεισδύσει πλήρως 

στη ζώνη των ριζών. 

 

Εφαρµογή στο φύλλωµα: 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 

 

 

∆ΟΣΕΙΣ 

κ.εκ./100 

λίτρα ψεκ. 

υγρό 

ΟΓΚΟΣ 

ΨΕΚ/ΚΟΥ 

ΥΓΡΟΥ 
λίτρα/στρ. 

. 

∆ΟΣΕΙΣ 

κ.εκ./στρέµ. 

 

Μέγιστος  

αριθµός  

εφαρµογών 

ανά  καλλ. 

περίοδο / 

Μεσοδιάστ.

επεµβάσεων 

σε ηµέρες 

   ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Αγγούρι 

θερµοκηπίου 

 

 

Πεπόνι 

υπαίθρου, 

θερµοκηπίου 

Περονόσπορος 

(Pseudoperon

ospora 

cubensis) 

 

200-300 

 

 

 

200-300 

50-200 

 

 

 

50-100 

 

100-600 

 

 

 

100-300 

3 / 8-10 

 

 

 

3 / 8-10 

 

 

 

Από το στάδιο που τα 

φυτά έχουν αποκτήσει 

3-4 φύλλα. 

 

Πατάτα Περονόσπορος

(Phytophthor

a infestans) 

200-300 50-100 100-300 3 /10-14 

 

 

 

 

Από το στάδιο που τα 

φυτά έχουν αποκτήσει 

4-6 πραγµατικά φύλλα. 

 

Παρατηρήσεις: 

-Στις εφαρµογές στο φύλλωµα η δόση των 300 κ.εκ. ανά 10 ηµέρες για την πατάτα και ανά 8 ηµέρες 

για αγγούρι και πεπόνι, συνιστάται σε περιπτώσεις ιδιαίτερα ευνοϊκών για την ασθένεια συνθηκών 

ή για θεραπευτικές εφαρµογές. 

-Για τις ανωτέρω καλλιέργειες να ακολουθούνται τα προγράµµατα των γεωργικών προειδοποιήσεων 

στις περιοχές όπου αυτά εφαρµόζονται. 

 

Επένδυση σπόρων: 

Καλλιέργειες Ασθένειες ∆όσεις  

κ.εκ. /κιλό σπόρων 

Τρόπος εφαρµογής 

Ζαχαρότευτλα 

Αγγούρια 

Πύθιο 

(Pythium spp.) 

Φυτόφθορα 

(Phytophthora spp.) 

20  Ανακάτεµα καλό των 

σπόρων µε το αδιάλυτο 

σκεύασµα για 3-5 λεπτά 

στη συνιστώµενη δόση, 

προσέχοντας για την 

οµοιόµορφη κάλυψή τους. 

 

Φασόλια Πύθιο 

(Pythium spp.) 

Φυτόφθορα 

(Phytophthora 

2-3  

ανάλογα µε το 

µέγεθος του σπόρου 

» 
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parasitica) 

 

Βαµβάκι Πύθιο 

(Pythium spp.) 

Φυτόφθορα 

(Phytophthora spp.) 

20-40  

ανάλογα µε το βαθµό 

της αποχνόωσης του 

σπόρου 

» 

Παρατηρήσεις-Περιορισµοί κατά τη χρήση:  

Οι επενδεδυµένοι σπόροι δεν παρέχουν προστασία αν µείνουν για σπορά την επόµενη χρονιά. 

 

14. Φυτοτοξικότητα: 

∆εν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώµενες χρήσεις και δόσεις εφαρµογής. 

 

15. Συνδυαστικότητα: 

∆εν συνδυάζεται µε σκευάσµατα αλκαλικής αντίδρασης και ορµονικά σκευάσµατα. 

∆εν πρέπει να αναµιγνύεται µε υγρά λιπάσµατα. 

 

16. Σηµάνσεις : Xi, Ερεθιστικό 

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο ( R φράσεις): 

R43  Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή µε το δέρµα 

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστηµα (RΟ φράσεις): 

RO3 Σχετικά µη τοξικό για τις µέλισσες. 

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δηµόσια υγεία (S και SY φράσεις): 

  S1/2 Φυλάξτε το κλειδωµένο και µακριά από παιδιά. 

  S13  Φυλάξτε το µακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές. 

  S20/21 Όταν το χρησιµοποιείτε µην τρώτε, µην πίνετε, ή καπνίζετε. 

  S24 Αποφεύγετε επαφή µε το δέρµα. 

       S37  Να φοράτε κατάλληλα γάντια 

  SY8 Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα µέρη του σώµατος πριν φάτε πιείτε ή καπνίσετε και  

µετά τον ψεκασµό. 

  SY11 Μη ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης µε το φάρµακο ή τα κενά συσκευασίας  

του. 

 «Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις 

οδηγίες χρήσης». 

 

20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο : 

Σε περίπτωση κατάποσης προκαλέστε εµετό εφόσον ο παθών έχει τις αισθήσεις του και καλέστε 

αµέσως γιατρό. 

Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα αφαιρέστε αµέσως τα βρεγµένα ρούχα και πλυθείτε µε άφθονο 

νερό και σαπούνι. 

Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια ξεπλύνετε µε άφθονο νερό και συµβουλευθείτε αµέσως γιατρό. 

Αντίδοτο: Θειϊκή ατροπίνη (Αtropine sulfate) χορηγείται µόνο στην περίπτωση που τα συµπτώµατα 

παρεµποδισµού της χοληνεστεράσης είναι εµφανή, αλλιώς η θεραπεία θα πρέπει να είναι 

υποστηρικτική και συµπτωµατική. 

Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: (210) 77 93 777 

 

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστηµα (SO φράσεις):-- 

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:  

Τα κενά µέσα συσκευασίας (φιάλες), ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυµα (τα νερά του 

ξεπλύµατος τα ρίχνουµε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού τρυπηθούν προηγουµένως, για τη 

διασφάλιση της µη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σηµεία συλλογής, για ανακύκλωση ή 

ανάκτηση ενέργειας. 
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22. Απαγορεύσεις (Α φράσεις): 

Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες. 

23. Περιορισµοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις): 

Π1   Τελευταία επέµβαση πριν τη συγκοµιδή. 

   Εφαρµογή στο έδαφος: Για όλες τις καλλιέργειες: 21 ηµέρες 

      Εφαρµογή στο φύλλωµα: Πατάτα: 15 ηµέρες 

            Αγγούρι: 3 ηµέρες πριν την έναρξη της συγκοµιδής. 

                       Πεπόνι: 7 ηµέρες πριν την έναρξη της συγκοµιδής. 

Π3 Μη χρησιµοποιείτε σπόρους επενδεδυµένους µε PREVICUR N 72,2 SL ως τροφή ή  

κτηνοτροφή.  

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσµατος - Συνθήκες αποθήκευσης: 

∆ιατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε µέρος ξηρό και 

δροσερό, σε θερµοκρασία µεταξύ 0-30 °C. 

 

ΙΙ. Ετικέτα: 

α. Να είναι σύµφωνη µε το άρθρο 16 του Π.∆. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97), τη µε αριθ.  

265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β΄/19-9-2002) ΚΥΑ και µε την παρούσα Απόφαση. 

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκοµίζεται στην 

Υπηρεσία η τελική ετικέτα της. 

 

ΙΙΙ. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει µέχρι 31-12-2008, όπως ανανεώθηκε µε την αριθ. 121990/5-4-2005  

          απόφασή µας. 

β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής εφόσον ενδιαφέρεται, 

αίτηση ανανέωσής της. 

 
 

 

                       Ε.Υ. 

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

 

 

                Κ. ΣΚΙΑ∆ΑΣ 
 

 
 


