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                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          Αθήνα,  17.12.2021 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ            Αριθμ. πρωτ:  12035/332574 
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  (διά της υπεύθυνης επικοινωνίας, 

Πληροφορίες:  Κ. Μητσοπούλου    εταιρείας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος 
KAI ΣΙΑ Ε.Ε. - «Agribiz» 

Τηλέφωνο:  
e-mail: 

210 92 87 165 
kmitsopoulou@minagric.gr 

 
e-mail: 

Ξενίας 1, 115 27 Αθήνα) 

a.toutoutzidakis@agribiz.gr 

    

ΘΕΜΑ: 
 
 

«Διεύρυνση της με αριθμό 60638 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος (μυκητοκτόνο) LEGADO 25 SC (azoxystrobin 25% β/ο) ως προς το φάσμα δράσης 
(διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήσεις), τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία 
επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για 
μετασυλλεκτικές χρήσεις» 

 
AΠΟΦΑΣΗ 

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

 
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 51 αυτού. 

2. Το ν. 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 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. 

4. Τη με αριθμό 10088/115732/26.09.2013 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». 

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

6. 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. 

7. 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΄4612/19.10.2020). 
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8. Τη με αριθ. πρωτ. 8580/82222/28.07.2017 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με 

αριθμό 60638 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(μυκητοκτόνο) LEGADO 25 SC (azoxystrobin 25% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

9. Την έκθεση αξιολόγησης των αρμόδιων αρχών του Κράτους Μέλους-εισηγητή Ελλάδας 

(21.07.2021) για το προϊόν LEGADO 25 SC. 

10. Τις με αριθ. πρωτ. 12035/332574/24.11.2021 και 12525/346483/03.12.2021 αιτήσεις της 

εταιρείας INDUSTRIAS AFRASA S.A., Ισπανίας, δια της υπεύθυνης επικοινωνίας εταιρείας 

Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.– «AGRIBIZ». 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Α Διευρύνουμε την με αριθμό 60638 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος (μυκητοκτόνο) LEGADO 25 SC (azoxystrobin 25% β/ο), που χορηγήθηκε με την υπ. 

αριθ. πρωτ. 8580/82222/28.07.2017 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε 

ήσσονος σημασίας χρήσεις), 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: 

5 Φάσμα δράσης  

Δόσεις σκευάσματος Πεδίο Εφαρμογής Στόχος 

Όγκος ψεκ. 

Υγρού 

(λ./στρ.) 

κ.εκ. 

σκ./στρ. 

Χρόνος εφαρμογής Aριθμός 

εφαρμογών ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο/ 

Μεσοδιάστημα 

εφαρμογών σε 

ημέρες 

Τομάτα LYPES 

(Θερμοκηπίου) 

Ωίδιο 

(Leveillula taurica 

-LEVETA) 

50-100 80 Προληπτικά ή με την 

εμφάνιση των 

πρώτων 

συμπτωμάτων, από 

την έναρξη της 

άνθησης  

1-2/ 10 

Μελιτζάνα (Θ)* 

(SOLME) 

 

χρήση ήσσονος 

σημασίας 

Ωίδιο 

(Leveillula taurica 

-LEVETA) 

50-100 80 Προληπτικά ή με την 

εμφάνιση των 

πρώτων 

συμπτωμάτων, από 

την έναρξη της 

άνθησης 

1-2/ 10 

Αγγούρι (CUMSA), 

Αγγουράκι 

(CUMSG), 

Κολοκυθάκι 

(CUUPG) 

 

(Θερμοκηπίου) 

Ωίδιο 

(Sphaerotheca 

fuliginea - 

SPHRFU) 

50-100 80 Προληπτικά ή με την 

εμφάνιση των 

πρώτων 

συμπτωμάτων, από 

την έναρξη της 

άνθησης  

1-3 /10 

Πεπόνι 

(CUMME), 

Ωίδιο 

(Sphaerotheca 

50-100 80 Προληπτικά ή με την 

εμφάνιση των 

1-3 /10 
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Καρπούζι (CITLA), 

Κολοκύθα 

(CUUPE) 

 

(Θερμοκηπίου)  

fuliginea - 

SPHRFU) 

πρώτων 

συμπτωμάτων 

από την έναρξη της 

άνθησης  

Ρύζι (ORYSA) Πυρικουλάρια 

(Pyricularia 

oryzae - PYRIOR) 

Ελμινθοσπορίωσ

η 

(Helminthosporiu

m 

sp. - HELMSP) 

20-40 100 Μία εφαρμογή από 

το στάδιο 

φουσκώματος του 

κολεού – μέχρι το 

τέλος του 

ξεσταχυάσματος  

1 

Πατάτα  

(SOLTU) 

Αλτερναρίωση 

(Alternaria solani- 

ALTESO) 

20-60 50 Ψεκασμός 

φυλλώματος. 

Προληπτικά ή με την 

εμφάνιση των 

πρώτων 

συμπτωμάτων, από 

το στάδιο εμφάνισης 

της 1ης ταξιανθίας 

έως  

τον μεταχρωματισμό 

των καρπών της 1ης 

ταξιανθίας  

(BBCH 51-85) 

1-2/14 

Ψυχανθή:  

Μπιζέλια με 

λοβό (PIBSX) 

Μπιζέλια χωρίς 

Λοβό (PIBSX), 

 

Όσπρια:  

Μπιζέλια  

(PISBX)  

 

Ασκοχύτωση 

(Ascochyta pisi- 

ASCOPI) 

 

 

Χρήση ήσσονος 
σημασίας: 
Σκωρίαση 
(Uromyces pisi**- 

UROMPS) 

15-80 80-100 Ψεκασμοί 

φυλλώματος. 

Προληπτικά ή με την 

εμφάνιση των 

πρώτων 

συμπτωμάτων, Από 

την εμφάνιση του 

7ου  φύλλου/ έλικα 

έως ότου το 20% των 

λοβών έχουν φθάσει 

το τυπικό τους 

μέγεθος.  

(BBCH 17-72) 

1-2/10 

Ψυχανθή:  

Φασόλια με λοβό 

(PHSVX) 

Φασόλια χωρίς 

λοβό (PHSVX), 

Κουκιά (φρέσκα) 

(VICFX) 

 

Όσπρια:   

Φασόλια  

Ασκοχύτωση 

(Ascochyta fabae- 

ASCOFA) 

 

 

Χρήση ήσσονος 
σημασίας: 
Σκωρίαση 
(Uromyces pisi**- 

UROMPS) 

15-80 80-100 Ψεκασμοί 

φυλλώματος. 

Προληπτικά ή με την 

εμφάνιση των 

Πρώτων 

συμπτωμάτων, από 

την εμφάνιση του 

πρώτου πλάγιου 

βλαστού έως οι λοβοί 

αποκτήσουν το 

1-2/10 
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(PHSVX), 

Κουκιά  

(VICFX) 

τυπικό τους μέγεθος. 

(BBCH 20-79) 

 

 

Πιπεριά (Θ) 

(CPSAN) 

 

Ωίδιο 

(Leveillula 

taurica - 

LEVETA) 

30-60 80-100 Ψεκασμός 

φυλλώματος. 

Προληπτικά ή με την 

εμφάνιση των 

πρώτων 

συμπτωμάτων, από 

την εμφάνιση των 

πρώτων ταξιανθιών 

έως την πλήρη 

ωρίμανση των 

καρπών. 

(BBCH 51-89) 

1-2/10 

Μπρόκολο*  
(BRSOK) 
 

(χρήση ήσσονος 

σημασίας) 

Περονόσπορος 
(Peronospora 

parasitica- 

PEROPA) 

30-60 80-100 Ψεκασμός 
φυλλώματος. 
Προληπτικά ή με 
την εμφάνιση των 
πρώτων 
συμπτωμάτων,  
από το στάδιο 
έναρξης 
σχηματισμού της 
κεφαλής έως ότου 
φθάσει στο 80% του 
τυπικού μεγέθους 
και μορφής  
(BBCH 41-48) 

1-2/10 

Αγκινάρα*  
(CYUSC) 
 
(χρήση ήσσονος 

σημασίας) 

Ωίδιο 
(Leivulla taurica- 

LEVETA) 

30-60 80-100 Προληπτικά ή με 
την εμφάνιση των 
πρώτων 
συμπτωμάτων, 
ψεκασμός 
φυλλώματος 
μέχρι την εμφάνιση 
της ανθοταξίας 
(κεφαλής)  
(BBCH 41-55) 

1-2/10 

Λωτός* 
(DOSKA) 
 
(χρήση ήσσονος 

σημασίας) 

Μυκοσφαιρέλα 
(Mycosphaerella 

nawae-MYCONA) 
 

50-100 80-100 Ψεκασμός 
φυλλώματος. 
Προληπτικά ή με 
την εμφάνιση των 
πρώτων 
συμπτωμάτων  
κατά την περίοδο 
της άνθησης 
(BBCH 60-69) 

1-2/10 
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Παρατηρήσεις:  

1. Στο ρύζι, η εφαρμογή να πραγματοποιείται σε χωράφια που δεν είναι πλημμυρισμένα.  

*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές 
επιπτώσεις στην καλλιέργεια της Μελιτζάνας (Θ), του μπρόκολου, της Αγκινάρας και του λωτού 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». 
**«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα για τη σκωρίαση στα μπιζέλια (ψυχανθή) με και 
χωρίς λοβό, μπιζέλια (όσπρια), φασόλια (ψυχανθή) με και χωρίς λοβό, κουκιά (φρέσκα), φασόλια 
(όσπρια) και στα κουκιά (όσπρια). Για τις εν λόγω χρήσεις, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για 
πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος». 

 

Οι κάτωθι χρήσεις θα χορηγηθούν σύμφωνα με την παρακάτω ΟΓΠ όταν καθοριστούν στον κανονισμό 

396/2005 νέα MRLs. Ο κάτοχος της έγκρισης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια αρχή. 

 

Δόσεις σκευάσματος Πεδίο Εφαρμογής Στόχος 

Όγκος ψεκ. 

Υγρού 

(λ./στρ.) 

κ.εκ. 

σκ./στρ. 

Χρόνος εφαρμογής Aριθμός 

εφαρμογών ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο/ 

Μεσοδιάστημα 

εφαρμογών σε 

ημέρες 

Ελαιοκράμβη 

(BRSNN) 

Αλτερναρίωση 

(Alternaria sp.- 

ALTESP) 

20-40 100 Ψεκασμός 

φυλλώματος. 

προληπτικά ή με την 

εμφάνιση των 

πρώτων 

συμπτωμάτων, από 

την αρχή της 

άνθησης  μέχρι την 

πτώση των πετάλων. 

(BBCH 60-67) 

1-2/ 10-14 

Παρατηρήσεις: 

 

-Μπορεί να παρατηρηθεί διαφοροποίηση στη γεύση του ραφιναρισμένου λαδιού καλλιέργειας 

ελαιοκράμβης στην οποία εφαρμόστηκε το σκεύασμα.  

 

-Στο σημείο 11: Δηλώσεις προφύλαξης: 

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε από τα επιφανειακά ύδατα 

μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων για την καλλιέργεια της ελαιοκράμβης. 

 

-Στο σημείο 13: Τελευταία επέμβαση πριν την συγκομιδή: 

Ελαιοκράμβη (0401060): 21 ημέρες 
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11  Δηλώσεις 

προφύλαξης: 

P405+102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. 

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 

P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. 

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για 

τα μάτια. 

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική 

νομοθεσία. 

 

Φοράτε ολόσωμη φόρμα και κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση 

και κατά την εφαρμογή. 

Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια φοράτε ολόσωμη φόρμα και 

κατάλληλα γάντια. 

 

SP1: Μη ρυπαίνεται τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. 

SPe2: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να μην 

εφαρμόζεται σε αποστραγγιζόμενα εδάφη για τις καλλιέργειες της πατάτας, 

του φασολιού (όψιμη εφαρμογή) και των κουκιών (όψιμη εφαρμογή). 

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε:  

• μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων για τις καλλιέργειες 

μπιζελιού, κουκιών (πρώιμη εφαρμογή), φασολιού (πρώιμη 

εφαρμογή), αγκινάρας και μπρόκολου. 

• μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα 

για τις καλλιέργειες της τομάτας, της μελιτζάνας (Θ), των 

κολοκυνθοειδών (Θ), της πιπεριάς (Θ), του φασολιού (όψιμη 

εφαρμογή) και των κουκιών (όψιμη εφαρμογή). 

• από τα επιφανειακά ύδατα μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 
μέτρων ή 10 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης 
διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75% ή χρήση ακροφυσίων 
μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90 % για την 
καλλιέργεια του λωτού. 

 
Spe3: Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους να αφήσετε μια 
αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη καλλιεργούμενη γη για την 
καλλιέργεια του λωτού. 

 

 

13 Προστασία των καταναλωτών  

Τελευταία επέμβαση  

πριν τη συγκομιδή ή πριν 

τη διάθεση στην αγορά  

όταν πρόκειται για 

μετασυλλεκτικές χρήσεις: 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 Τομάτα (Θ) (0231010), Μελιτζάνα (Θ) (0231030), 

Αγγούρι (Θ) (0232010) , Αγγουράκι (Θ) 

(0232020), Κολοκυθάκι (Θ) (0232030), Πεπόνι (Θ) 

(0233010), Καρπούζι (Θ)(0233030), Κολοκύθα (Θ) 

(0233020), Πιπεριά (Θ) (0231020) 

3 
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 Πατάτα (0211000) 

Αγκινάρα (0270050) 
7 

 Μπιζέλια με λοβό (0260030) 

Μπιζέλια χωρίς λοβό (0260040) 

Φασόλια με λοβό (0260010) 

Φασόλια χωρίς λοβό (0260020) 

Κουκιά (φρέσκα) (0260010) 

Μπρόκολο (0241010) 

14 

 Ρύζι (0500060) 28 

 Μπιζέλια (όσπρια) (0300030), 

Φασόλια (όσπρια) (0300010) 

Κουκιά (όσπρια) (0300010) 

35 

 

Λωτός (0161060) 

Δεν ορίζεται, λόγω 

του χρόνου 

εφαρμογής του 

προϊόντος. 

 

 

 

 

 

 

 
«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας» 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

 

 

 

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 

 

 

Β • Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παρούσα απόφαση. 

• Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι 

σήμερα ισχύουσας ετικέτας. 

• Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις 

συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη 

ετικέτα. 

Γ Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 8580/82222/28.07.2017 Απόφαση του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

ΑΔΑ: ΨΞΟΩ4653ΠΓ-ΠΑΥ
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