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                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          Αθήνα,         06.11.2020 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ            Αριθμ. πρωτ:  11554/306806 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ   

 
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  Ύδρας 2 και Λ. Κηφισίας 280 

Πληροφορίες:  Κ. Μητσοπούλου                                   Τ.Κ. 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα 

Τηλέφωνο:      
e-mail: 

210 92 87 165 
kmitsopoulou@minagric.gr 

 
e-mail: 

 

vasilis.kourousias@corteva.com 

    

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 60939 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος (μυκητοκτόνο) KARATHANE R (meptyldinocap 35% β/ο) ως προς το εμπορικό 
όνομα, το φάσμα δράσης και τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή 

περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να 
αποκλειστεί» 

 

ΑΠ ΟΦΑ ΣΗ   

O  Π ΡΟΪ ΣΤΑ ΜΕΝΟΣ ΤΗΣ  ΓΕΝΙ ΚΗ Σ ΔΙ ΕΥΘΥΝ ΣΗ Σ ΓΕ ΩΡΓΙ ΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 21
ης

 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. 

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 αριθ. πρωτ. 1081/27013/03.03.2020 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με 

αριθμό 60939 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(μυκητοκτόνο) KARATHANE R (meptyldinocap 35% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

4. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄45). 

5. Τις διατάξεις του ν. 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. 

6. Την 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΄4612/19.10.2020). 

7. Τη με αριθ. πρωτ. 11554/306806/03.11.2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Ι. Τροποποιούμε τη με αριθ. 60939 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος (μυκητοκτόνο) KARATHANE R (meptyldinocap 35% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθ. 

πρωτ. 1081/27013/03.03.2020 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το 

εμπορικό όνομα, το φάσμα δράσης και τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή 

περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί. 

Συγκεκριμένα, τα σημεία 1.2.α, 5 και 6 διαμορφώνονται ως εξής: 

 
1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εμπορικό όνομα VETAVINE™ CORE 

1.2.β Μορφή  Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC) 

  

 
5 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 

Εφαρμογής 
Στόχος 

Δόσεις σκευάσματος 

Τρόπος και 

χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος αριθμός 

εφαρμογών ανά 

καλλιεργητική 
 περίοδο/ 

Μεσοδιάστημα 

εφαρμογών  
(σε ημέρες) 

κ.εκ./ 

100 

λίτρα 

ψεκ. 

υγρού  

Όγκος ψεκ. 

υγρού 

λίτρα/στρ.  
κ.εκ./ στρ. 

Μηλιά  

(MABSD)  

Ωίδιο  

Podosphaera 

leucotricha 

(PODOLE)  

60  100  60  Από την αρχή 

της ανάπτυξης 

των φύλλων 

έως την αρχή 

της ανθοφο-

ρίας.  

(BBCH 10-60)  

3/7-10  

Αμπέλι  

(VITSS)  

(Οινοποιήσιμα 

και επιτραπέζια)  

 

Ωίδιο  

Uncinula 

necator  

(UNCINE)  

 

40-60  100  40-60  Από το στάδιο 

των 3 φύλλων 

μέχρι την 

αλλαγή 

χρώματος των 

ραγών.  

(BBCH 13-81)  

4/10*  

60  100  60  Από την έναρξη 

του κλεισίματος 

των βότρεων 

μέχρι την 

αλλαγή 

χρώματος των 

ραγών.  

(BBCH 71-81)  

2/5-6*  

Αγγούρι (Υ&Θ)  

(CUMSA)  

Κολοκύθι (Υ&Θ)  

(CUUPG)  

Καρπούζι (Υ&Θ)  

(CUMME)  

Πεπόνι (Υ&Θ)  

Ωίδιο  

Sphaeroteca 

fulginea  

(SPHRFU),  

Erysiphe 

cichoracearum 

(ERYSCI)  

60  100  60  Εφαρμόζεται 

από το στάδιο 

των 5 φύλλων 

έως και 3 

ημέρες πριν τη 

συγκομιδή.  

(BBCH 15-85)  

3/10  
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(CITLA)  

Φράουλα (Υ&Θ)  

(FRAAN)  
Ωίδιο  

Podosphaera 

macularis  

(SPHRMA)  

60  100  60  Εφαρμόζεται 

από την 

εμφάνιση της 

ταξιανθίας έως 

και 3 ημέρες 

πριν τη 

συγκομιδή.  

(BBCH 55-87)  

3/10  

Παρατηρήσεις: 

*Στο αμπέλι ο μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο είναι 4. Σε περίπτωση 

μεγάλης πίεσης προσβολής μην εκτελείτε πάνω από 2 ψεκασμούς ανά 5-6 ημέρες και πάνω από 2 

προληπτικούς/ θεραπευτικούς ψεκασμούς ανά 10 ημέρες. Η έναρξη εφαρμογής καθορίζεται σε 

σχέση με την προσβολή των προηγούμενων ετών.  

 

1. Η δόση του σκευάσματος δεν πρέπει να ξεπερνάει την προτεινόμενη (60 κ. εκ. 

σκευάσματος/στρέμμα).  

2. Μην ψεκάζετε αντίθετα στον άνεμο.  

3. Το σκεύασμα είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό ακόμη και σε σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες.  

4. Το σκεύασμα δεν ξεπλένεται από βροχή εάν περάσει μία ώρα από την εφαρμογή και έχει 

στεγνώσει η φυλλική επιφάνεια.  

5. Το σκεύασμα παρουσιάζει χαμηλή τοξικότητα στα Typhlodromus pyri και Kambimodrumus 

aberrans και μπορεί να συμπεριληφθεί σε προγράμματα ολοκληρωμένης καταπολέμησης της 

αμπέλου. 

 

6  Ειδικές συνθήκες 

γεωργικές, φυτοϋγείας ή 

περιβαντολλογικές υπό τις 

οποίες το σκεύασμα 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

ή να αποκλειστεί: 

Διαχείριση ανθεκτικότητας:  

Το σκεύασμα με δραστική ουσία το meptyldinocap, που έχει 

μοναδικό μηχανισμό δράσης/oμάδα FRAC 29, είναι ιδιαίτερα 

χρήσιμο στη διαχείριση ανθεκτικότητας σε εναλλαγή με 

μυκητοκτόνα με εξειδικευμένο τρόπο δράσης στα πλαίσια ενός 

προγράμματος προστασίας από το ωίδιο. 

 

 

 

 

 
ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 1081/27013/03.03.2020 απόφασή μας, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 
 
 
 

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας» 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

 

 

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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