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                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,                   21.10.2019  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 9292/226406 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ      

 

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. 

Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 

TELEFAX: 210 92 12 090  151 25, Μαρούσι 

Πληροφορίες: Γ. Τσολομύτη email: dimitris.theodosiou@basf.com 

Τηλέφωνο: 210 9287247   

e-mail: gtsolomiti@minagric.gr   

    

ΘΕΜΑ:  «Τροποποίηση της με αριθ. 60845 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος (μυκητοκτόνο) CASSIOPEIA STAR 20 WG (pyraclostrobin 20 % β/β) ως προς το φάσμα δράσης 
(Χρήσεις Ήσσονος Σημασίας), τις δηλώσεις προφύλαξης καθώς 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 αριθ. 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 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. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθ. 2018/1796 της επιτροπής της 20ής Νοεμβρίου 2018 για την τροποποίηση του 

εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των 

δραστικών ουσιών amidosulfuron, bifenox, chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, clofentezine, dicamba, 

difenoconazole, diflubenzuron, diflufenican, dimoxystrobin, fenoxaprop-p, fenpropidin, lenacil, mancozeb, 

mecoprop-p, metiram, nicosulfuron, oxamyl, picloram, pyraclostrobin, pyriproxyfen και tritosulfuron. 

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 546/2011 της Επιτροπής της 10
ης 

Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες 

αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού 

(ΕΚ) με αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις 

επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 

6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 

2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής 

και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 

7. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 

2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την 

τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την τροποποίηση του 

κανονισμού (EΚ) με αριθ. 1907/2006. 

8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθ. 2019/1015 της επιτροπής της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση των 

παραρτημάτων II και ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών aminopyralid, captan, cyazofamid, 

flutianil, kresoxim-methyl, lambda-cyhalothrin, mandipropamid, pyraclostrobin, spiromesifen, spirotetramat, 

teflubenzuron και tetraconazole μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα. 
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9. Τη με αριθμό 10088/115732/26-9-2013 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». 

10. Τη με αριθ. 619/46787/08-03-2019 (Β΄ 988/22-03-2019) κοινή Απόφαση του Υπουργού κ. Στ. Αραχωβίτη, του 

Υφυπουργού κ. Β. Κόκκαλη και της Υφυπουργού κ. Ο. Τελιγιορίδου με θέμα “Μεταβίβαση του δικαιώματος 

υπογραφής «με εντολή Υπουργού», «με εντολή Υφυπουργού» ή «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού», 

κατά περίπτωση, στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης 

Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους 

Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων”, όπως διορθώθηκε με την αριθ. 6 αναφορά 

«ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» στο ΦΕΚ Β’ αριθ. 1241/12-04-2019 και τροποποιήθηκε με την αριθ. 

1679/153682/25-06-2019 (Β΄ 2701) ΚΥΑ. 

11. Τη με αριθμό 11360/125032/ 29.03.2017 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του πανομοιότυπου 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος INSIGNIA 20 WG όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

12. Τη με αριθ. πρωτ. 9292/226406/12.09.2019 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
 

I. Τροποποιούμε τη με αριθ. 60845 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(μυκητοκτόνο) CASSIOPEIA STAR 20 WG (pyraclostrobin 20 % β/β) ως προς το φάσμα δράσης (Χρήσεις Ήσσονος 

Σημασίας), τις δηλώσεις προφύλαξης καθώς και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση 

στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις. 

 

Τα σημεία 5, 11 και 13 διαμορφώνονται ως εξής: 

 

5  Φάσμα δράσης 

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος 

Δόσεις σκευάσματος 

Τρόπος και 
χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 
αριθμός 

εφαρμογών 
ανά 

καλλιεργητική 
περίοδο 

Γραμ./ 
στρ. 

 

Γραμ./ 
100 

λίτρα 
ψεκ. 

Υγρού 

Όγκος 
ψεκ. 

υγρού 
λίτρα/ 

στρ. 

Ελιά  

(επιτραπέζια) 

(OLVEU) 

Κυκλοκόνιο 

Spilocaea oleagina 

(CYCLOL) 

 

Γλοιοσπόριο 

Colletotrichum sp. 

(COLLSP) 

50 33.3 - 50 100 - 150 Σε ανοιξιάτικες 

εφαρμογές, 

κάνετε 1-2 

εφαρμογές, 

μέχρι οι καρποί 

να αποκτήσουν 

το 10% του 

τελικού τους 

μεγέθους.  

(BBCH 15 - 71) 

Σε 

φθινοπωρινές 

εφαρμογές: 

κάνετε 1 

εφαρμογή μετά 

τη συγκομιδή. 

3 με 

μεσοδιάστημα 

εφαρμογών 

21 ημέρες 

Ελιά 

(ελαιοποιήσιμη) 

(OLVEU) 

Κυκλοκόνιο 

Spilocaea oleagina 

(CYCLOL) 

Γλοιοσπόριο 

Colletotrichum sp. 

(COLLSP) 

50 33.3 - 50 100 - 150 Σε ανοιξιάτικες 

εφαρμογές, 

κάνετε 1-2 

εφαρμογές, 

μέχρι οι καρποί 

να αποκτήσουν 

το 10% του 

2 με 

μεσοδιάστημα 

εφαρμογών 21 

ημέρες 
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τελικού τους 

μεγέθους. 

(BBCH 15 - 71) 

Πορτοκαλιά 

(CIDSI) 

Μανταρινιά 

(CIDRE) 

Αλτερνάρια 

Alternaria sp.  

(ALTESP) 

112,5 37.5 - 75 150 - 300 4 εφαρμογές, 

από την αρχή 

της έντονης 

βλάστησης 

μέχρι και την 

αρχή της 

ωρίμανσης των 

καρπών. 

(BBCH 31 - 85) 

4 με 

μεσοδιάστημα 

εφαρμογών 14 

ημέρες 

Πυρηνόκαρπα 
(Ροδακινιά 
PRNPS, 
Βερικοκιά 
PRNAR,  
Κερασιά PRNAV, 
Δαμασκηνιά 
PRNDO) 
(παθογόνο 
ήσσονος 

σημασίας) 

Κλαδοσπορίωση 
Cladosporium 

carpophilum 

(VENTCA) 

25 16.5 - 25 100 - 150 2 εφαρμογές, 
από την έναρξη 
ανάπτυξης των 
καρπών έως 
την αρχή της 
ωρίμανσης των 
καρπών. 
(BBCH 71 - 85) 

2 με 
μεσοδιάστημα 
εφαρμογών 14 
ημέρες 

Λωτός 
(DOSKA) 
 
(ήσσονος 

σημασίας) 

Μυκοσφαιρέλα 
Mycosphaerella 

nawae  
(MYCONA) 

50 25 - 50 100 - 200 2 εφαρμογές, 
από την 
εμφάνιση των 
φύλλων έως το 
τέλος της 
άνθησης. 
(BBCH 10 - 69) 

2 με 
μεσοδιάστημα 
εφαρμογών 15 
ημέρες 

Παρατηρήσεις: 

1) ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μεγάλη δόση στο εκατόλιτρο να εφαρμόζεται με το χαμηλό όγκο ψεκαστικού υγρού και 

αντίστροφα. Πρέπει πάντα να τηρείτε και να μην υπερβαίνετε τη μέγιστη δόση ανά στρέμμα. 

2) «Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές 
επιπτώσεις στις καλλιέργειες Ροδακινιάς, Βερικοκιάς, Κερασιάς, Δαμασκηνιάς και Λωτού από τη 
χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις σε παθογόνα μικρής σημασίας, ο κάτοχος της άδειας δεν 
φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του 
σκευάσματος». 
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11  Δηλώσεις 

προφύλαξης 

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.  

P261α: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη. 

Ρ270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια.  

P403+P233: Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης να διατηρείται 

ερμητικά κλειστός. 

 

Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την συντήρηση 

του ψεκαστικού μηχανήματος. Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και 

γάντια κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Σε περίπτωση επανεισόδου στην 

καλλιέργεια οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και 

γάντια. 

 

SP1: Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. [Να μην πλένετε 

τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η 

μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες 

και τους δρόμους.] 

 

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια 

αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για την 
καλλιέργεια της ελιάς και του λωτού και 15 μέτρων για την καλλιέργεια της 
πορτοκαλιάς, της μανταρινιάς και των πυρηνοκάρπων. 

 

EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 

περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

 
 
13 Προστασία των καταναλωτών  

Τελευταία επέμβαση  

πριν τη συγκομιδή ή πριν τη 

διάθεση στην αγορά  

όταν πρόκειται για 

μετασυλλεκτικές χρήσεις: 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 Ελιά (επιτραπέζια, ελαιοποιήσιµη) 105 

 Πορτοκαλιά, Mανταρινιά 7 

 Λωτός 100 

 Ροδακινιά, Κερασιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά 14 

 

 

II. Κατά τα λοιπά, ισχύει η με αριθ. πρωτ. 2019/33631/18.03.2019 απόφασή μας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ  
 

 
 
 

Ι. ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ 
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