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ΘΕΜΑ:  «Τροποποίηση της με αριθμό 60840 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος (μυκητοκτόνο) CUPROZIN 35 WP (δ.ο. copper oxychloride σε Cu 35% β/β), ως 
προς το φάσμα δράσης, τα στοιχεία στις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή 
περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί 
και την προστασία των καταναλωτών καθώς επίσης και την κατάθεση συμπληρωματικών 
στοιχείων/μελετών». 

 

 

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 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 44 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 546/2011 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 ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων. 

4. 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. 

5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 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 αριθμό 1907/2006. 

6. Το με αριθμό πρωτ. 12862/330936/07.12.2020 «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση 

αδειών διάθεσης στην αγορά» έγγραφο της Υπηρεσίας. 

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

8. 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. 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ          

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,         30.03.2021 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ:     3053/87376 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 

  

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: Spiess-Urania Chemicals GmbH 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ (Δια του υπευθύνου επικοινωνίας, 

FAX: 210 92 12 090 της εταιρείας 

Πληροφορίες: Ν. Αβραμίδης  MedPest Consultancy Office 

Τηλέφωνο: 210 92 87 224 25ης Μαρτίου 29 Τ.Θ.763, 19009, 

e-mail: navramidis@minagric.gr Ντράφι-Πικέρμι 

e-mail:  Kmarkakis@medpest.gr)  
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9. Την 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).  

10. Τη με αριθμό πρωτ. 1993/58317/26.02.2021 αίτηση της εταιρείας της εταιρείας MedPest 

Consultancy Office, ως υπεύθυνου επικοινωνίας της εταιρείας Spiess-Urania Chemicals GmbH, 

Γερμανίας. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
I. Τροποποιούμε τη με αριθμό 60840 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος (μυκητοκτόνο) CUPROZIN 35 WP (δ.ο. copper oxychloride σε Cu 35% β/β), που 

χορηγήθηκε με την αριθμό πρωτ. 1964/32662/14.03.2019 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει, ως προς φάσμα δράσης, τα στοιχεία στις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή 

περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί  και την 

προστασία των καταναλωτών καθώς επίσης και την κατάθεση συμπληρωματικών 

στοιχείων/μελετών. 

 

Το σημείο 17 απαλείφεται ενώ τα σημεία 5, 6 και 15 του σκευάσματος διαμορφώνονται ως εξής: 

 

 

5 Φάσμα δράσης 

Πεδίο Εφαρμογής Στόχος Δόσεις σκευάσματος Χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγιστος αριθμός 

εφαρμογών ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο/ 

μεσοδιάστημα 

εφαρμογών. 

Γραμ./  
100 

λίτρα 

ψεκ.  

υγρού 

Όγκος 
ψεκ. 

υγρού 
λίτρα/ 
στρ. 

Γραμ./ 
στρ 

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: 
Γκρέϊπ φρουτ 

CIDPA, 

Λεμονιά  

CIDLI, 
Πορτοκαλιά  

CIDSI, 
Μανταρινιά  

CIDRE,  

Νεραντζιά  

CIDAU 

Φυτόφθορα καρπών 
(Phytophthora sp. 

 - PHYTSP) 

280 100 280 Μια εφαρμογή το 
φθινόπωρο. 

Συνιστάται να 

ψεκάζονται τα 

χαμηλά κλαδιά 

μέχρι 1,5 μ. από 

το έδαφος.  
(BBCH 15-89) 

1 

ΜΗΛΟΕΙΔΗ:  

Μηλιά  

MABSD 
Αχλαδιά  

(εκτός των ποικιλιών 
«Κρυστάλλι» και 
«Κοντούλα») 
PYUCO 

Φουζικλάδιο 

(Venturia inaequalis 

 - VENTIN, 

V. pirina - VENTPI) 

140-220 85-100 140-220 Μια εφαρμογή το 
φθινόπωρο-

χειμώνα στην 

πτώση των 

φύλλων ή την 

άνοιξη πριν την 

άνθηση. 
(< BBCH 59) 

1 

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: 
Ροδακινιά  

PRNPS,  

Βερικοκιά  

PRNAR,  

Κερασιά  

PRNAV,  

Δαμασκηνιά  

PRNDO 

Εξώασκος 
(Taphrina deformans 

 - TAPHDE) 

150-357 100 150-357 Μια εφαρμογή 

από το λήθαργο 

έως το τέλος της 

διόγκωσης των 

οφθαλμών.  
(BBCH 00-03) 

1 
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ΑΜΠΕΛΙ 
(οινοποιήσιμα  

και επιτραπέζια 

σταφύλια εκτός των 
ποικιλιών, 
«Σουλτανίνας» και 
«Κορινθιακής 
σταφίδας»)  
VITVI 

Περονόσπορος 
(Plasmopara viticola 

 - PLASVI) 

220-300 100 220-300 Προληπτικές 
εφαρμογές 

εφόσον οι 

καιρικές συνθήκες 

ευνοούν την 

ανάπτυξη της 

ασθένειας.  
Για τα 

επιτραπέζια 

σταφύλια έως το 

δέσιμο των 

καρπών.  

(BBCH <71) 
Για τα 

οινοποιήσιμα 

σταφύλια έως την 

ωρίμανση.  
(BBCH <85) 

3/7 

ΕΛΙΑ 
OLVEU 

Κυκλοκόνιο 
(Cycloconium oleaginum 

- CYCLOL) 

220-300 100 220-300 Μια εφαρμογή 

από αρχές 

φθινοπώρου 

μέχρι αρχές 

άνοιξης.  
(BBCH 10-85) 

1 

Τομάτα (Υ) 
LYPES 
Μελιτζάνα (Υ) 
SOLME 

Φυτόφθορα 
(Phytophthora infestans 

- PHYTIN) 

-- 80 170-200 Προληπτικές 
εφαρμογές 

εφόσον οι 

καιρικές συνθήκες 

ευνοούν την 

ανάπτυξη της 

ασθένειας. 
(BBCH 15-89) 

5/5 

Πατάτα 
SOLTU 

Φυτόφθορα 
(Phytophthora sp. 

 - PHYTSP) 

-- 60 170-285 Εφαρμογές που 

ξεκινάνε όταν τα 

φυτά έχουν ύψος 

15-20 εκ. και 

επανάληψη ανά 6 

ημέρες ανάλογα 

με την ένταση της 

προσβολής. 
(BBCH 15-85) 

4/6 

Παρατηρήσεις: 

- Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη 

των ασθενειών. 

- 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. 

- Στα λαχανικά να αποφεύγονται οι ψεκασμοί με υψηλές θερμοκρασίες και κατά τις θερμές ώρες της 

ημέρας. 

- Η συνολική εφαρμοζόμενη ποσότητα χαλκούχων σκευασμάτων ανά καλλιεργητική περίοδο δεν θα 

πρέπει να υπερβαίνει τα 400 γραμ. ανά στρέμμα (ποσότητα εκφρασμένη σε μεταλλικό χαλκό). 

-Να ακολουθούνται στις περιοχές που εφαρμόζονται, τα προγράμματα των Γεωργικών 

προειδοποιήσεων. 

- Η χρήση του σκευάσματος μπορεί να ενταχθεί σε προγράμματα ολοκληρωμένης καταπολέμησης. 
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6 Ειδικές συνθήκες  

γεωργικές, φυτοϋγείας ή  

περιβαλλοντικές υπό τις  

οποίες το σκεύασμα μπορεί  

να χρησιμοποιηθεί ή να  

αποκλειστεί 

Διαχείριση ανθεκτικότητας.  
Το σκεύασμα περιέχει copper oxychloride που 
ανήκει στην ομάδα M01 κατά FRAC.  
Επειδή δρα σε πολλαπλά σημεία (multi-site activities) 

είναι ένα σημαντικό προϊόν σε στρατηγικές 

διαχείρισης ανθεκτικότητας μέσα σε προγράμματα 

ορθής γεωργικής πρακτικής. Παρόλα αυτά συνίσταται 

η εναλλαγή με μυκητοκτόνα που δεν ανήκουν σε 
αυτή την ομάδα προκειμένου να αποφευχθεί η 
ανάπτυξη ανθεκτικότητας. 
Να μην εφαρμόζεται στις ποικιλίες αχλαδιάς, 
«Κρυστάλλι» και «Κοντούλα». 
Να μην εφαρμόζεται στις ποικιλίες αμπέλου, 
«Σουλτανίνας» και «Κορινθιακής σταφίδας». 

 

 

 

 

 

 

 
13 Προστασία των καταναλωτών 

 

Τελευταία επέμβαση 

πριν τη συγκομιδή ή 

πριν τη διάθεση στην 

αγορά όταν πρόκειται 

για μετασυλλεκτικές 

χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

Γκρέϊπ φρουτ, Λεμονιά, 
Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, 

Νεραντζιά 
14 

Μηλιά, Αχλαδιά (εκτός των 
ποικιλιών «Κρυστάλλι» και 

«Κοντούλα») 

Καθορίζεται από το χρόνο 

εφαρμογής του σκευάσματος 

(πριν την άνθηση BBCH 59) 

Ροδακινιά, Βερικοκιά,  

Κερασιά, Δαμασκηνιά 

Καθορίζεται από το χρόνο 

εφαρμογής του σκευάσματος 

(στο τέλος τη διόγκωση των 

οφθαλμών BBCH 03) 

Αμπέλι  (οινοποιήσιμα  

και επιτραπέζια σταφύλια 

εκτός των ποικιλιών, 
«Σουλτανίνας» και 

«Κορινθιακής σταφίδας»)  

21 

Ελιά 14 

Τομάτα (Υ), Μελιτζάνα (Υ) 3 

Πατάτα 14 

 

 

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. 1964/32662/14.03.2019 απόφασή μας, όπως αυτή έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, σήμερα.  

 
 

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας» 
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
                      

                    
 
 

               Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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