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ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 60897 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος (μυκητοκτόνου) NIMROD 25 EW (δ.ο. bupirimate 25% β/ο), ως προς τα στοιχεία 
του κάτοχου της έγκρισης και υπεύθυνου επικοινωνίας, τα στοιχεία των εργοστασίων 
συσκευασίας, το φάσμα δράσης καθώς επίσης και την προστασία των καταναλωτών του 
σκευάσματος». 

 
 

AΠΟΦΑΣΗ  
Ο  

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
 

      Έχοντας υπόψη: 
1. 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 
τα άρθρα 44 και 45 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 (ΕΕ) με αριθμό 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του 
Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 

4. Το με αριθμό πρωτ. 12862/330936/07.12.2020 «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση 
αδειών διάθεσης στην αγορά» έγγραφο της Υπηρεσίας. 

5. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄45). 
6. Το 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΄4612/19.10.20).  

8. Τη με αριθμό πρωτ. 11142/305535/03.11.2021 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. 
 
  

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ          

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,          08.12.2021 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 11142/305535 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

 
I. Τροποποιούμε τη με αριθ. 60897 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(μυκητοκτόνου) NIMROD 25 EW (δ.ο. bupirimate 25% β/ο), που χορηγήθηκε με την με αριθ. 
8936/217413/07.10.2019 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς τα στοιχεία του 
κάτοχου της έγκρισης και υπεύθυνου επικοινωνίας, τα στοιχεία των εργοστασίων συσκευασίας, το 
φάσμα δράσης καθώς επίσης και την προστασία των καταναλωτών του σκευάσματος. 
 
Τα σημεία 1.4α), 1.4β), 1.4ε), 5  και 13 διαμορφώνονται ως εξής: 
 

 
1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

  
1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα 

 
 

α) Κάτοχος της έγκρισης: ΑDAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.  
ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  
Εθνικής Αντιστάσεως 73, 
Τ.Κ.152 31 Χαλάνδρι 
Τηλ.: 211 120 5570 
Fax.: 211 120 5572 

e-mail: technical@adama.com 

       Υπεύθυνος επικοινωνίας: - 

 
 

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση 
στην αγορά: 

ΑDAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.  
ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  
Εθνικής Αντιστάσεως 73, 
Τ.Κ.152 31 Χαλάνδρι 
Τηλ.: 211 120 5570 
Fax.: 211 120 5572 

e-mail: technical@adama.com 

 
 

 

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του 
σκευάσματος: 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 
 
1. ADAMA Makhteshim Ltd. 

Northern Industrial Zone, Hebron Road, P.O. Box 60 
Beer-Sheva, 84100, Ισραήλ 

2. MAGMA-AGRO ΑΕΒΕ  
Οινόφυτα, Θέση Ποταμιά, Βοιωτίας  
32 011 - Οινόφυτα, Βοιωτίας  
Τηλ.: 2262 – 30821-3  
FAX: 2262 – 30820  
e-mail: nikos.kosmidis@magma-agro.gr   
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5 Φάσμα δράσης 

Πεδίο Εφαρμογής Στόχος Δόσεις σκευάσματος Τρόπος και χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγιστος 
αριθμός 

εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική 

περίοδο/ 
Μεσοδιάστημα 

εφαρμογών 

κ.εκ./ 
στρέμμα 

 

κ.εκ./ 
100 

λίτρα 
ψεκ. 

υγρού 

Όγκος 
ψεκ. 

υγρού 
λίτρα / 

στρέμμα 

Μηλιά 
(MABSD) 

Ωίδιο 
(Podosphaera 
leucotricha - 

PODOLE) 

90 60 100-150 Εφαρμογές από πριν την 
άνθηση έως την ωρίμαση. 

(BBCH 51-85) 

1-4/10 

Βερικοκιά 
(PRNAR) 

Ροδακινιά 
(PRNPS) 

Ωίδιο  
(Sphaerotheca 
pannosa var. 

persicae - 
SPHRPA) 

75-100 75-100 100-150 Εφαρμογές από το στάδιο 
της πλήρους άνθησης 

έως την ωρίμαση. 
(BBCH 65-91) 

1-4/10 

Αμπέλι 
(VITVI) 

(επιτραπέζιο & 
οινοποιήσιμο) 

Ωίδιο 
(Uncinula 
necátor  

- UNCINE) 
 

80-150 100 80-150 Εφαρμογές από την αρχή 
της βλάστησης έως την 

ωρίμαση. 
(BBCH 15-85) 

1-4/10 

Φράουλα (Υ+Θ) 
(FRAAN) 

 

Ωίδιο 
(Sphaerotheca 

macularis  
- PHRMA) 

 

100 -- 50-100 Εφαρμογές από το στάδιο 
του πρώτου 

πραγματικού φύλλου 
έως την ωρίμαση. 

(BBCH 11-85) 

1-4/10 

Τομάτα (Υ+Θ) 
(LYPES) 

Πιπεριά (Υ+Θ) 
(CPSAN) 

Μελιτζάνα (Υ+Θ) 
(SOLME) 

 

Ωίδιο 
(Leveillula 

taurica  
- LEVETA) 

 

100-200 -- 50-100 Εφαρμογές από το στάδιο 
των 2  φύλλων έως την 

ωρίμαση. 
(BBCH 12-89) 

1-4/10-12 

Αγγούρι (Υ+Θ) 
(CUMSA)  

Αγγουράκι (Υ+Θ) 
(CUMSA) 

Κολοκυθάκι (Υ+Θ) 
(CUUPΕ) 

Ωίδιο 
(Podosphaera 

fusca - 
PODOFU, 
Erysiphe 

cichoracearum - 
ERYSCI) 

100 -- 50-100 Εφαρμογές από το στάδιο 
του 3ου φύλλου έως την 

ωρίμαση. 
(BBCH 13-89) 

1-3/10 

Πεπόνι (Υ+Θ) 
(CUMME) 

Καρπούζι (Υ+Θ) 
(CITLA)  

Κολοκύθα (Υ+Θ) 
 (CUUMA) 

Ωίδιο 
 (Podosphaera 

fusca - 
PODOFU, 
Erysiphe 

cichoracearum 
- ERYSCI) 

100 -- 50-100 Εφαρμογές από το στάδιο 
των 2  φύλλων έως την 

ωρίμαση. 
(BBCH 12-89) 

1-4/10 
(4 εφαρμογές 

για Υ,  
3 εφαρμογές  

για Θ) 

Τριανταφυλλιά 
(Υ+Θ)  

(POSSS) 
Δαφνοκέρασο 

(Υ+Θ) 
(PRNLR) 

 

Ωίδιο  
(Sphaerotheca 

pannosa - 
SPHRPA) 

100-150 
 
 
 
 

150-300 
 
 

50-100 Προληπτική εφαρμογή 
από την εμφάνιση των 

πρώτων φύλλων. 
(BBCH 10-97) 

1-2/7-10 
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Καλλωπιστικά 
δένδρα : 
Ornamental 
plants (NNNZZ)  
(Χρήση Ήσσονος 
Σημασίας)*, **  

 

Oidium sp. - 
OIDISP) 

100 60-100 100-150 Άνοιξη ως Φθινόπωρο 
Ψεκασμός. 

4/10 

200 100-300 50-100 

Παρατηρήσεις: 
1) Το εύρος των δόσεων είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής, χρησιμοποιείτε την υψηλότερη 

δοσολογία σε περίπτωση υψηλής έντασης της ασθένειας. 
2) Ο όγκος ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα είναι ανάλογος του σταδίου ανάπτυξης κάθε καλλιέργειας. 
3) Στις περιοχές που εφαρμόζονται, να ακολουθούνται οι οδηγίες των Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων.  
*Για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας, δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για 
ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο 
κάτοχος της άδειας δε φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη 
φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος. 
** Ο κάτοχος της άδειας δεν υποχρεούται να συμπεριλάβει αυτές τις χρήσεις στην ετικέτα του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος. 

 
 

13 Προστασία των καταναλωτών  

 
Τελευταία επέμβαση πριν τη 
συγκομιδή ή πριν τη διάθεση  
στην αγορά όταν πρόκειται  
για μετασυλλεκτικές χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 

 Αμπέλι (επιτραπέζιες ποικιλίες, 0151010 & 
οινοποιήσιμες ποικιλίες, 0151020),  

Μηλιά (0130010) 

14 

 Βερικοκιά (0140010),  
Ροδακινιά (0140030) 

7 

 Φράουλα (Υ+Θ) (0152000),  
Τομάτα (Υ+Θ) (0231010),  
Πιπεριά (Υ+Θ) (0231020),  

Μελιτζάνα (Υ+Θ) (0231030) 

3 

 Αγγουράκι (Υ+Θ) (0232020),  
Αγγούρι (Υ+Θ) (0232010),  

Καρπούζι (Υ+Θ) (0233030),  
Κολοκύθα (Υ+Θ) (0233020),  

Κολοκυθάκι (Υ+Θ) (0232030),   
Πεπόνι (Υ+Θ) (0233010)  

1 

 Δαφνοκέρασο (Υ+Θ),  
Τριανταφυλλιά (Υ+Θ) (0631030) 

Δεν ορίζεται 

 
 
II. Ετικέτα σκευάσματος: 

• 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. 
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III. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. πρωτ. 8936/217413/07.10.2019 απόφασή μας, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, σήμερα.   
 
 

IV. Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο 
ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του 
σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία 
υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα 
παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης 
τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης. 

 
 
 

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας» 
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
                      

                    
 

 
               Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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