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«Τροποποίηση της με αριθμό έγκρισης 60882 άδειας διάθεσης στην αγορά του
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) ZAKEO EXTRA SC (azoxystrobin 20% β/ο +
cyproconazole 8% β/ο) ως προς το φάσμα δράσης (Χρήσεις Ήσσονος Σημασίας), τις
δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση
στην αγορά, όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις»
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 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. 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. 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».
4. 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.
5. Τη με αριθμό πρωτ. 8188/199369/16.08.2019 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό
60882 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) ZAKEO EXTRA SC
(azoxystrobin 20% β/ο + cyproconazole 8% β/ο).
6. Τις υπ’ αριθ. πρωτ. 13169/314654/04.12.2019 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α

Τροποποιούμε τη με αριθ. 60882 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος
(μυκητοκτόνο) ZAKEO EXTRA SC (azoxystrobin 20% β/ο + cyproconazole 8% β/ο) που χορηγήθηκε με
την με αριθ. 8188/199369/16.08.2019 απόφαση μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς
το φάσμα δράσης (Χρήσεις Ήσσονος Σημασίας), τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία
επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά, όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές
χρήσεις

Συγκεκριμένα, τα σημεία 5, 11 και 13 διαμορφώνονται ως εξής:
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Φάσμα δράσης

Πεδίο
Εφαρμογής

Κριθάρι
(HORVX)

Βρώμη
(AVESA)

Σίκαλη
(SECCE)

Στόχος

Ωίδιο
Erysiphe
graminis
(ERYSGR),
Σκωρίαση
Puccinia hordei
(PUCCHD),
Ελμινθοσπορίαση
Pyrenophora
teres (PYRNTE),
Ρυγχοσπορίωση
Rhynchosporiu
m secalis
(RHYNSE)
Ωίδιο
Erysiphe
graminis
(ERYSGR),
Σκωρίαση
Puccinia
coronata
(PUCCCO),
Ελμινθοσπορίαση
Pyrenophora
avenae
(PYRNAV)
Ωίδιο
Erysiphe
graminis
(ERYSGR),
Σκωρίαση

Τρόπος και
χρόνος
εφαρμογής

Μέγιστος
αριθμός
εφαρμογών
ανά
καλλιεργητική
περίοδο

20-40

Ψεκασμός
Φυλλώματος
BBCH 31-59

2 εφαρμογές
με
μεσοδιάστημα
21 ημέρες
Προληπτικά,
πριν την
προσβολή της
ασθένειας και
επανάληψη
εάν χρειαστεί

--

20-40

Ψεκασμός
Φυλλώματος
BBCH 31-59

2 εφαρμογές
με
μεσοδιάστημα
21 ημέρες
Προληπτικά,
πριν την
προσβολή της
ασθένειας και
επανάληψη
εάν χρειαστεί

--

20-40

Ψεκασμός
Φυλλώματος
BBCH 31-59

2 εφαρμογές
με
μεσοδιάστημα
21 ημέρες
Προληπτικά,

Δόσεις
κ.εκ./
100
λίτρα
ψεκ.
Υγρού

Όγκος
ψεκ.
υγρού
λιτρα /
στρέμμα

100

--

100

100

κ.εκ/
στρέμμα
(max)
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Puccinia
recondita
(PUCCRE),
Ρυγχοσπορίωση
Rhynchosporiu
m secalis
(RHYNSE)
Σιτάρι (Σκληρό Ωίδιο
και μαλακό)
Erysiphe
(TRZDU,
graminis
TRZAX)
(ERYSGR),
Σκωριάσεις
Puccinia
recondita
(PUCCRE)
Puccinia
striiformis
(PUCCST),
Ελμινθοσπορίαση
Pyrenophora
tritici-repentis
(PYRNTR),
Σεπτοριώσεις
Septoria
nodorum
(LEPTNO),
Septoria tritici
(SEPTTR)
Ελαιοκράμβη Αλτενάρια
(BRSNN)
Alternaria sp.
Καμελίνα
(ALTESP),
(CMASA)
Σκληρωτινίαση
Σινάπι (SINAL) Sclerotinia sp
(SCLESP)

Ζαχαρότευτλα
(BEAVA)
Κτηνοτροφικά
Τεύτλα
(BEAVC)

Κερκοσπορίωση
Cercospora
beticola
(CERCBE),
Ωίδιο
Erysiphe betae
(ERYSBE),
Ραμουλάρια
Ramularia
beticola
(RAMUBE),

πριν την
προσβολή της
ασθένειας και
επανάληψη
εάν χρειαστεί

100

--

20-40

Ψεκασμός
Φυλλώματος
BBCH 31-59

2 εφαρμογές
με
μεσοδιάστημα
21 ημέρες
Προληπτικά,
πριν την
προσβολή της
ασθένειας και
επανάληψη
εάν χρειαστεί

100

--

20-40

Ψεκασμός
Φυλλώματος
1η εφαρμογή
ΒΒCH 61-70
2η εφαρμογή
BBCH 75-80

100

--

20-40

Ψεκασμός
Φυλλώματος
BBCH 39-45

2 εφαρμογές
με
μεσοδιάστημα
21 ημέρες
Προληπτικά,
πριν την
προσβολή της
ασθένειας και
επανάληψη
εάν χρειαστεί
2 εφαρμογές
με
μεσοδιάστημα
21 ημέρες
Προληπτικά,
πριν την
προσβολή της
ασθένειας και
επανάληψη
εάν χρειαστεί
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Σκωρίαση
Uromyces betae
(UROMBE)
Σκωρίαση
Uromyces pisi
(UROMPS),
Σκληρωτινίαση
Sclerotinia sp.
(SCLESP),
Ωίδιο
Erysiphe sp.
(ERYSSP),
Ασκοχύτωση
Ascochyta sp.
(ASCOSP)

2 εφαρμογές
Φασόλια
100
-20-40
Ψεκασμός
(PHSVX)
Φυλλώματος
με
Μπιζέλια
BBCH 51-69
μεσοδιάστημα
21 ημέρες
(PIBSX)
Προληπτικά,
Χρήσεις
ήσσονος
πριν την
προσβολή της
σημασίας:
Φακή*
ασθένειας και
(LENCU)
επανάληψη
Ρεβίθια*
εάν χρειαστεί
(CIEAR)
Κουκιά*
(VICFX)
Λαθούρι*/
Φάβα*
(LTHCL)
*Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές
επιπτώσεις στις καλλιέργειες φακή, ρεβίθια, κουκιά και λαθούρι/φάβα από τη χρήση του
σκευάσματος. Για τις εν λόγω χρήσεις ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές
αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του
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Δηλώσεις
προφύλαξης

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
P264: Πλυθείτε σχολαστικά μετά το χειρισμό.
Ρ201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
Ρ261: Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / συγκεντρώσεις
σταγονιδίων / ατμούς / εκνεφώματα.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
Ρ280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής
προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο.
Φοράτε γάντια κατά την ανάμειξη/φόρτωση, εφαρμογή, καθαρισμό και συντήρηση
του εξοπλισμού.
Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μέσα σε 48 ώρες μετά την εφαρμογή
φοράτε ολόσωμη φόρμα προστασίας, γάντια και μπότες.
P501: Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Μην καθαρίζετε
τον εξοπλισμό εφαρμογής του προϊόντος κοντά σε επιφανειακά ύδατα/ Αποφύγετε τη
ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης ή τους δρόμους.
SPe3: Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών να μην εφαρμόζεται σε αμμώδη,
πετρώδη και τεχνητά αποξηραμένα εδάφη στις καλλιέργειες του φασολιού, του
μπιζελιού, της φακής, των ρεβιθιών, των κουκιών και του λαθουριού/φάβας.
SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν αψέκαστη
ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα:
5 μέτρων για τα ζαχαρότευτλα,
10 μέτρων με φυτική κάλυψη για τις λοιπές καλλιέργειες.
SPo2: Πλύνετε όλα τα ρούχα προστασίας μετά τη χρήση.
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Προστασία των καταναλωτών

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

Φυτικά προϊόντα

Κριθάρι, βρώμη, μπιζέλια, φασόλια, ελαιοκράμβη,
καμελίνα, σινάπι, ζαχαρότευτλο, κτηνοτροφικό τεύτλο,
φακή, ρεβίθια, κουκιά και λαθούρι/φάβα
Σίκαλη, Σιτάρι

Β

Ημέρες

35
40

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 8188/199369/16.08.2019 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Ι. ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ

