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                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          Αθήνα,  16.07.2021 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ            Αριθμ. πρωτ:  6862/181068 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ   

 
Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: Agrauxine, Γαλλία 
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  (διά της υπεύθυνης επικοινωνίας, 

Πληροφορίες:  Κ. Μητσοπούλου    εταιρείας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος 
και 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 60885 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος (μυκητοκτόνο) JULIETTA (Saccharomyces cerevisiae strain LAS02 96,1% β/β) ως 
προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας 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 10088/115732/26-9-2013 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). 

8. Τη με αριθ. πρωτ. 6862/181068/09.07.2021 αίτηση της εταιρείας Agrauxine, Γαλλίας, δια της 

υπεύθυνης επικοινωνίας εταιρείας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. – «AGRIBIZ». 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Α Διευρύνουμε την με αριθμό 60885 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος (μυκητοκτόνο) JULIETTA (Saccharomyces cerevisiae strain LAS02 96,1% β/β), που 

χορηγήθηκε με την Υπ. Αριθ. 8730/212742/28.08.2019 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης 

(διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήσεις)  

Συγκεκριμένα, το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής: 

5 Φάσμα δράσης  

Δόσεις σκευάσματος Πεδίο 

Εφαρμογής 

Στόχος 

γρ σκ. 

/στρ 

Όγκος ψεκ. 

Υγρού 

λίτρα/στρ 

Τρόπος και 

χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών 

ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο. 

Μεσοδιάστημα 

εφαρμογών 

Αμπέλι  

VITVI 

(οινοποιήσιμ

α και 

επιτραπέζια 

σταφύλια)  

 

Τεφρά Σήψη 

Botrytis cinerea 

BOTRCI  

250 10-100 Προληπτικές 

εφαρμογές από 

την έναρξη της 

άνθισης και 

μέχρι το στάδιο 

της πλήρους 

ωρίμανσης  των 

ραγών 

BBCH 60 - 89 

6/ 7 

 

 

Ροδακινιά 

PRNPS,  

Βερικοκιά 

PRNAR, 

Δαμασκηνιά 

PRNDO 

 

Φαιά σήψη 

(Monilinia sp.) 

MONISP 

250 10-150 Προληπτικές 

εφαρμογές από 

την έκπτυξη των 

οφθαλμών και 

μέχρι την πλήρη 

ωρίμανση των 

καρπών 

BBCH 51 - 89 

8/7 

10-150 

(Υ) 

Σμέουρα 

RUBID,  

Βατόμουρα 

RUBFR,   

Μαύρα 

Φραγκοστάφ

υλα 

RIBNI,  

Μύρτιλα 

VACMY, 

Φραγκοστά-

φυλα RIBRU 

(Υ +Θ) 

Τεφρά Σήψη 

Botrytis cinerea 

BOTRCI 

250 

10-130 

(Θ) 

Προληπτικές 

εφαρμογές από 

την έναρξη 

έκπτυξης των 

πρώτων φύλλων 

και μέχρι το 

στάδιο της 

πλήρους 

ωρίμανσης  των 

καρπών 

BBCH 12 - 89 

8/ 7 

 

 

Τομάτα  Τεφρά Σήψη 250 10-100 Προληπτικές 8/ 7 
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LYPES  

Μελιτζάνα 

SOLME 

Μπάμια  

ABMES 

(Θ) 

 

Botrytis cinerea 

BOTRCI 

 

 

εφαρμογές από 

την έκπτυξη του 

2
ου

  φύλλου και 

μέχρι το στάδιο 

της πλήρους 

ωρίμανσης του 

καρπού 

BBCH 12 - 89 

 

Πιπεριά 

CPSAN 

(Θ) 

 

Τεφρά Σήψη 

Botrytis cinerea 

BOTRCI 

 

 

250 10-100 Προληπτικές 

εφαρμογές από 

την έκπτυξη του 

2
ου

  φύλλου.  και 

μέχρι το στάδιο 

της πλήρους 

ωρίμανσης του 

καρπού 

BBCH 12 - 89 

8/ 7 

 

Φράουλα 

FRASS 

(Θ) 

Τεφρά Σήψη 

Botrytis cinerea 

BOTRCI 

 

 

250 10-130 

 

 

Προληπτικές 

εφαρμογές από 

την έκπτυξη του 

2
ου

  φύλλου  και 

μέχρι το στάδιο 

της πλήρους 

ωρίμανσης του 

καρπού 

BBCH 12 - 89 

8/ 7 

 

Κερασιά* 
PRNAV 
 
(Χρήση 

ήσσονος 

σημασίας) 

Φαιά σήψη 
(Monilinia sp.) 
MONISP 

250 10-150 Προληπτικές 
εφαρμογές από 
την έκπτυξη των 
οφθαλμών και 
μέχρι την πλήρη 
ωρίμανση των 
καρπών 
BBCH 51 - 89 

8/7 

Ακτινίδιο* 
ATIDE 
 
(Χρήση 

ήσσονος 

σημασίας) 

Τεφρά Σήψη 
(Botrytis 

cinérea) 

BOTRCI  

250 10-150 Προληπτικές 
εφαρμογές από 
την έναρξη της 
άνθισης και 
μέχρι το στάδιο 
της πλήρους 
ωρίμανσης  των 
καρπών 
BBCH 60 - 89 

6/ 7 
 
 

Παρατηρήσεις:  
1. Εφαρμόζεται προληπτικά όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της 

ασθένειας. 

2. Ακολουθήστε τις οδηγίες των Γεωργικών Προειδοποιήσεων όπου εφαρμόζονται.  

3. Η χρήση του σκευάσματος μπορεί να ενταχθεί σε προγράμματα ολοκληρωμένης 
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καταπολέμησης. 

4. Η αποτελεσματικότητα του προϊόντος κατά της Φαιάς σήψης είναι μέτρια και μπορεί να 

διαφοροποιηθεί ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες.  

*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες 
αρνητικές επιπτώσεις στην κερασιά και στο ακτινίδιο από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις 
χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν 
την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος». 

 

 

 
 
 

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας» 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

 

 

 

 

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 

 

 

 

 

Β Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 8730/212742/28.08.2019 Απόφαση του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  
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