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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αθήνα,   12.03.2019 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 2516/44720 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ   
    
Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: INDUSTRIAS AFRASA S.A., Ισπανία 
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  Pol. Ind. Fuente del Jarro 

Πληροφορίες:  Κ. Μητσοπούλου                                   Ciudad de Sevilla, 53, E46988 – Paterna, 

Valencia 

Τηλέφωνο:  
 

210 92 87 165   (διά του υπεύθυνου επικοινωνίας 

Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. 
 
e-mail: 

 

kmitsopoulou@minagric.gr 
 

e-mail: 
Ξενίας 1, 115 27, Αθήνα) 

a.toutoutzidakis@agribiz.gr 

 

ΘΕΜΑ:«Τροποποίηση της με αριθ. 60549 άδειας διάθεσης στην αγορά του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) CYCLO-R SC (metalaxyl 4,5% β/ο + 
μεταλλικός χαλκός 23,77% β/ο) ως προς την επωνυμία του παρασκευαστή και του 
εργοστάσιου παρασκευής της δ.ο., τις συσκευασίες, το φάσμα δράσης και τις δηλώσεις 
προφύλαξης» 

 
AΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
      Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 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 τα άρθρα 45 αυτού. 

2. Το Νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική 

χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011, όπως 

ισχύει, σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών 

ουσιών, στον οποίο περιλαμβάνονται οι δραστικές ουσίες metalaxyl και μεταλλικός χαλκός. 

4. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

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) αριθ. 1907/2006. 

5. Τη με αριθ. πρωτ. 8236/89825/01-09-2016 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με 

αριθμό 60549 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) 

CYCLO-R SC (metalaxyl 4,5% β/ο + μεταλλικός χαλκός 23,77% β/ο). 
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6. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1606/16641/14.02.2017 (ΦΕΚ 629/Β’/01.03.2017) Απόφαση με θέμα 

"Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: 

Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, 

Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και 

Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων". 

7. Τη με αριθ. πρωτ. 2516/44720/06.03.2019, αίτηση της εταιρείας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος ΚΑΙ 

ΣΙΑ Ε.Ε., ως υπεύθυνης επικοινωνίας της εταιρείας INDUSTRIAS AFRASA S.A., Ισπανίας. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Ι. Τροποποιούμε τη με αριθ. 60549 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος (μυκητοκτόνο) CYCLO-R SC (metalaxyl 4,5% β/ο + μεταλλικός χαλκός 23,77% β/ο), που 

χορηγήθηκε με την αριθ. πρωτ. 8236/89825/01-09-2016 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει, ως προς την επωνυμία του παρασκευαστή και του εργοστάσιου παρασκευής της δ.ο., 

τις συσκευασίες, το φάσμα δράσης και τις δηλώσεις προφύλαξης. 

Συγκεκριμένα, τα σημεία 1.3, 2, 5, και 11 διαμορφώνονται ως εξής: 

 

1.3 Δραστικές ουσίες 

Δραστική ουσία 1 

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO Metalaxyl 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 

ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

98% (β/β) min.  

Χημική ομάδα φαινυλαμιδίων 

Παρασκευαστής ASCENZA AGRO S.A. 
Alameda dos Oceanos lote 1.06.1.1 – 3ºA 

Parque das Nações,  

1990-207, Lisboa, Πορτογαλία 

Manuel Duarte 

Tel.: 351 213222731 

Fax: 351213222735 

E-mail: aduarte@agro.sapec.pt 

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. ASCENZA AGRO S.A. 
Avenida do Rio Tejo, Herdade das Praias, 

Setúbal, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

Τ.Κ.: 2910-852  

 

2 Συσκευασίες 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 Φιάλη 200 κ.εκ. - 1 λίτρο COEX/EVOH ή Πολυαιθυλένιο(PE) 

2 Δοχείο  1 - 20 λίτρα COEX/EVOH ή Πολυαιθυλένιο(PE) 

3 
Φιάλη μέσα σε 
κουτί 

200 - 500 κ.εκ. 
COEX/EVOH ή Πολυαιθυλένιο(PE) 
Κουτί χάρτινο 
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5 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 

Εφαρμογής 
Στόχος 

Δόσεις σκευάσματος 

Χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγ. 

αριθμός 

εφαρμ/ 

καλλ. 

περίοδο 

Μεσοδιάστη

μα 

εφαρμογών 
σε ημέρες 

κ.εκ. 

σκευάσματος/ 

100 λίτρα 

ψεκ. Υγρό 

Όγκος 

ψεκ. 

Υγρού 

(λίτρα/ 

στρέμμα) 

κ.εκ. 

σκευάσματος

/ στρέμμα 

Αμπέλι  
VITVI 

(επιτραπέζια 

και 

οινοποιήσιμα 

σταφύλια) 

Περονόσπορος 
(Plasmopara 

viticola - 

PLASVI) 400 50-100 200 – 400 

-1η εφαρμογή μετά 
την άνθηση 

-2η εφαρμογή έως 

την  αλλαγή 

χρώματος  των 

σταφυλιών 

 

2 /12-14 

Φράουλα (Θ) 

FRAAN 

 

Περονόσπορος 

(Phytophthora 

cactorum-  

PHYTCC) 

-- 60-100 300 – 400 

-1η εφαρμογή λίγο 

πριν την άνθηση 

Επανάληψη 

ψεκασμού μετά 

από 10-12 ημέρες 

εφόσον χρειαστεί 

2 /10-12 

Τομάτα (Θ) 
LYPES 

 

Περονόσπορος 
(Phytophthora 

infestans - 
PHYTIN) 

-- 60-100 240 – 400 

-1η εφαρμογή λίγο 
μετά την άνθηση 

Επανάληψη 

ψεκασμών μετά 

από 10-12 ημέρες 

εφόσον χρειαστεί 

2 /10-12 

Μελιτζάνα*(Θ) 

SOLME 

 

χρήση ήσσονος 

σημασίας 

Περονόσπορος 

(Phytophthora 

infestans – 

PHYTIN) 

 

-- 60-100 240 – 300 -1η εφαρμογή λίγο 

μετά την άνθηση 

Επανάληψη 

ψεκασμών μετά 

από 10-12 ημέρες 

εφόσον χρειαστεί 

2 /10-12 

Μαρούλι (Υ) 

LACSA  
 

Περονόσπορος 

(Bremia 

lactucae – 

BREMLA) -- 50-100 300 – 400 

-1η εφαρμογή μετά 

το στρες της 
μεταφύτευσης. 

Επανάληψη 

ψεκασμών μετά 

από 10-12 ημέρες 

εφόσον χρειαστεί 

2 /10-12 

Λυκοτρίβολο* 

(Υ) VLLLO,  

Σκαρόλες* 

(πικρίδα)/ 

Πλατύφυλλα 

αντίδια* (Υ) 

CICEL,  
Ρόκα* (Υ) 

Περονόσπορος 

(Bremia 

lactucae – 

BREMLA)  

-- 50-100 300 -1η εφαρμογή μετά 

το στρες της 

μεταφύτευσης. 

Επανάληψη 

ψεκασμών μετά 

από 10-12 ημέρες 

εφόσον χρειαστεί 

2 /10-12 
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Παρατηρήσεις: 
1. Να εφαρμόζεται προληπτικά ή στα πρώτα στάδια της προσβολής  

2. Να μην εφαρμόζεται κατά την άνθηση  

3. Οι μικρές δόσεις αφορούν τους ψεκασμούς που πλησιάζουν προς την άνθηση και οι 

μεγάλες όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών ή 

όπου τα συμπτώματα έχουν εμφανιστεί.  

4. Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, να ακολουθούνται οι συστάσεις των Γεωργικών 

Προειδοποιήσεων. 

5. Η συνολική εφαρμοζόμενη ποσότητα χαλκούχων σκευασμάτων ανά καλλιεργητική 
περίοδο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 400 γραμ. ανά στρέμμα (ποσότητα 
εκφρασμένη σε μεταλλικό χαλκό). 

 

*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες 

αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες μελιτζάνα (Θ), λυκοτρίβολο (Υ), σκαρόλες (πικρίδα)/ 

πλατύφυλλα αντίδια (Υ), ρόκα (Υ) και ραδίκι (Υ) 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 σκευάσματος» 

 

11 Δηλώσεις 

προφύλαξης 

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.  

P260: Μην αναπνέεται σταγονίδια/εκνεφώματα.  

P270: Μη τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το 

προϊόν. 

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια, μπότες και προστατευτικά 

ενδύματα.  

Να φοράτε προστατευτικά γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση. 

Σε περίπτωση που εισέλθετε στον αγρό ή θερμοκήπιο αμέσως μετά 

την εφαρμογή να φοράτε κατάλληλα γάντια και προστατευτική 

ενδυμασία. 

P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία. 
SΡ1: Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. 

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε 

μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας από επιφανειακά ύδατα:  

 10 μέτρων στο αμπέλι, λυκοτρίβολο (Υ), σκαρόλες (πικρίδα)/ 
πλατύφυλλα αντίδια (Υ), ρόκα (Υ) και ραδίκι (Υ) 

EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία 
και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

 

 

ERUVE, Ραδίκι* 

(Υ) CICIN 

 

χρήση ήσσονος 

σημασίας 
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ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 8236/89825/01-09-2016 απόφασή μας, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 
 
 
    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
 
 
 
 
                   Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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