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«Τροποποίηση της με αριθ. 60979 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού
προϊόντος (μυκητοκτόνο) DARAMUN® (δ.ο. cyazofamid 10 %β/ο) ως προς το φάσμα δράσης
και τη κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών του σκευάσματος»
AΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
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Έχοντας υπόψη:
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 45
αυτού.
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.
Τη με αριθμό πρωτ. 5214/140379/31.08.2020 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 60979
οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) DARAMUN® (δ.ο. cyazofamid 10 %β/ο),
όπως αυτή ισχύει.
Το Νόμο 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄45).
Το Νόμο 4622/2019 (Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με
εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε
Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση”
(Β΄4612/19-10-20).
Τη με αριθμό πρωτ. 886/28300/29.01.2021 αίτηση της εταιρείας MedPest Consultancy Office, ως
υπεύθυνου επικοινωνίας, της εταιρίας DIACHEM S.p.A.

ΑΔΑ: ΩΝ1Δ4653ΠΓ-Λ8Ο
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
I. Τροποποιούμε την με αριθ. 60979 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος
(μυκητοκτόνο) DARAMUN® (δ.ο. cyazofamid 10 %β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθ. πρωτ.
5214/140379/31.08.2020 απόφασή μας όπως αυτή ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης και τη κατάθεση
συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών του σκευάσματος:
Συγκεκριμένα, τα σημεία 5 και 17 τροποποιούνται ως εξής:
5

Φάσμα δράσης
Πεδίο
Στόχος
Εφαρμογής

Δόσεις σκευάσματος
κ.εκ./
στρέμμα

Όγκος ψεκ.
υγρού λιτρα /
στρέμμα

90-110

30-100

Αμπέλι
(επιτραπέζιες
και
οινοποιήσιμες
ποικιλίες)
VITVI

Περονόσπορος
Plasmopara
viticola
(PLASVI)

Τομάτα (Y/Θ)

Περονόσπορος
Phytophthora
infestans
(PHYTIN)

80

Περονόσπορος
Phytophthora
infestans
(PHYTIN)

80

(LYPES)

Πατάτα
(SOLTU)

Θερμοκηπίου:
40-100
Υπαίθρου:
40-60
20-50

Τρόπος και χρόνος
εφαρμογής

Ψεκασμός
φυλλώματος πριν
την άνθηση μέχρι
την ωρίμανση των
καρπών (BBCH 1189)

Μέγιστος αριθμός
εφαρμογών ανά
καλλιεργητική
περίοδο/μεσοδιάστη
μα μεταξύ των
εφαρμογών
4/
8 ημέρες με την
χαμηλότερη δόση,
12 ημέρες με την
μεγαλύτερη δόση

Ψεκασμός
φυλλώματος πριν
την άνθηση μέχρι
την ωρίμανση των
καρπών (BBCH 1289)
Ψεκασμός
φυλλώματος κατά
την ανάπτυξη των
φύλλων και μέχρι
πριν την
συγκομιδή
(BBCH 12-89)

6/7ημέρες

6/5 ημέρες

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών
Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης να
προσκομίσει στην ΣΕΑ τα ακόλουθα:
1. Δύο πειράματα υπολειμμάτων στη νότια ζώνη, συμπληρωματική αξιολόγηση της επικινδυνότητας
στον τομέα των υπολειμμάτων και ανανεωμένη έκθεση αξιολόγησης.
ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. πρωτ. 5214/140379/31.08.2020 απόφασή μας, ως έχει.
Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ

