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                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,               28.01.2020  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 1120/28954   

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ      

 

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. 

Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 

TELEFAX: 210 92 12 090  151 25, Μαρούσι 

Πληροφορίες: Γ. Τσολομύτη email: dimitris.theodosiou@basf.com 
Τηλέφωνο: 210 9287247   

e-mail: gtsolomiti@minagric.gr   

    

ΘΕΜΑ:  «Τροποποίηση της με αριθ. 60415 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος (μυκητοκτόνο) COMET 20 EC (δ.ο. pyraclostrobin 20 % β/ο) ως προς τις καλλιέργειες που 
αναφέρονται στο φάσμα δράσης καθώς και την τελευταία επέμβαση πριν την συγκομιδή» 

 
 

AΠΟΦΑΣΗ 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
      Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθ. 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 Νόμο 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. Τη με αριθ. έγκρισης 60415/16.04.2014 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος (μυκητοκτόνο) COMET 20 EC (δ.ο. pyraclostrobin 20 % β/ο), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Τη με αριθ. 619/46787/08-03-2019 (Β΄ 988/22-03-2019) κοινή Απόφαση του Υπουργού κ. Στ. Αραχωβίτη, του 

Υφυπουργού κ. Β. Κόκκαλη και της Υφυπουργού κ. Ο. Τελιγιορίδου με θέμα “Μεταβίβαση του δικαιώματος 

υπογραφής «με εντολή Υπουργού», «με εντολή Υφυπουργού» ή «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού», 

κατά περίπτωση, στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης 

Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους 

Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων”, όπως διορθώθηκε με την αριθ. 6 αναφορά 

«ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» στο ΦΕΚ Β’ αριθ. 1241/12-04-2019 και τροποποιήθηκε με την αριθ. 

1679/153682/25-06-2019 (Β΄ 2701) ΚΥΑ. 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
 

I. Τροποποιούμε τη με αριθ. 60415 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(μυκητοκτόνο) COMET 20 EC (δ.ο. pyraclostrobin 20 % β/ο) που χορηγήθηκε με την με αριθ. 

5026/50837/16.04.2014 Υπ. Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς τις καλλιέργειες που 

αναφέρονται στο φάσμα δράσης καθώς και την τελευταία επέμβαση πριν την συγκομιδή. 
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5 Φάσμα δράσης: 

Πεδίο 

Εφαρμογής 
Στόχος 

Δόσεις σκευάσματος 

Τρόπος και 

χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών 

ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο 

κ.εκ. σκ. / 

στρέμμα  

Όγκος 

ψεκ. 

υγρού 

(λίτρα / 

στρέμμα) 

κ.εκ. 

σκευασ

μ. / 100 

λίτρα 

ψεκ. 

υγρό 

Σιτάρι 
(σκληρό 

TRZDU 

και μαλακό 

TRZAX) 

 

Σκωριάσεις 

(καστανή: Puccinia 

recondita - PUCCRE, 

κίτρινη: Puccinia 

striiformis - PUCCST) 
 

Ωίδιο 
(Blumeria graminis 

f. sp. tritici - 

ERYSGT) 
 

Σεπτορίωση 
(Septoria tritici - 

SEPTTR,  

S. nodorum - 

LEPTNO) 
 

Φουζαρίωση 

(Fusarium sp. - 

FUSASP) 

100-125 10-40 - Συστήνεται η 

εφαρμογή του 

από την 

εμφάνιση του 

5ου αδελφιού  

έως και το τέλος 

της άνθισης. 

(BBCH 25-69).  

Χρονικό 

διάστημα μεταξύ 

των εφαρμογών 

21 ημέρες. 
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Κριθάρι 

HORVX 

 

Σκωρίαση (Puccinia 

hordei - PUCCHD),  
 

Δικτυωτή κυλίδωση 

(Pyrenophora teres - 

PYRNTE) 

 

Ρυγχοσπορίωση 

(Rhynchosporium 

secalis - RHYNSE) 
 

Ωίδιο  
(Blumeria graminis 

f. sp. hordei -  

ERYSGH) 

100-125 10-40 - 

Αραβόσιτος 

ZEAMX 

Ελμινθοσπορίωση 
(Helminthosporium 

turcicum - SETOTU) 

 

Σκωρίαση (Puccinia 

Sorghi - PUCCSO ) 

100 10-40  Από το στάδιο 

της επιμήκυνσης 

του βλαστού 

μέχρι την άνθηση 

της φόβης και την 

πλήρη εμφάνιση 

των στιγμάτων 

στον σπάδικα 

(BBCH 30-65) 

1 

Ηλίανθος 
HELAN 

 

Φόμα 
(Phoma macdonaldi 

- LEPTLI) 

 

Αλτερνάρια (4) 

100 10-40 - Συστήνεται μια 

προληπτική 

εφαρμογή, κατά 

την εμφάνιση των 

πρώτων 

1 
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(Alternaria helianthi 

- ALTEHE) 

 

Ωίδιο (4) 

(Erysiphe 

cichoracearum –  

ERYSCI) 

 

Θετική επίδραση 
στη φυσιολογία 
του φυτού 

συμπτωμάτων 

της ασθένειας, 

στο χρονικό 

διάστημα από το 

6
ο
 φύλλο μέχρι το 

στάδιο κατά το 

οποίο οι σπόροι 

στο μέσο της 

ταξιανθίας είναι 

χρώματος γκρι 

και έχουν φτάσει 

στο τελικό τους 

μέγεθος. (BBCH 

16-75) 

Για να 

μεγιστοποιήσετε 

την θετική 

φυσιολογική 

επίδραση στην 

καλλιέργεια, 

συστήνεται η 

εφαρμογή να 

γίνει το αργότερο 

δυνατό (ύψος 

φυτού 80-100 

εκατοστά). 

Το COMET 20 EC έχει επίδραση στη φυσιολογία των φυτών των σιτηρών, η οποία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα 

την αύξηση της παραγωγής, ακόμη και σε συνθήκες απουσίας ορατών συμπτωμάτων της ασθένειας. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  

1. Εφαρμόστε το σκεύασμα προληπτικά ή όταν εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα της ασθένειας. 

2. Σε περίπτωση υψηλής έντασης προσβολής της ασθένειας, σε υψηλές βροχοπτώσεις ή σε υψηλό ρυθμό 

αύξησης της βλάστησης, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείται η υψηλότερη δόση διατηρώντας ένα 

μεσοδιάστημα για τον επόμενο ψεκασμό ίσο με 21 ημέρες. 

3. Συστήνεται η χρήση των όγκων του ψεκαστικού υγρού κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται μια 

πλήρης και ομοιογενής κάλυψη της βλάστησης. 

4. Στον Ηλίανθο, το σκεύασμα έχει σημαντική δευτερεύουσα δράση στην Αλτερνάρια και στο Ωίδιο. 

 

 

 

13 Προστασία των καταναλωτών  

Τελευταία επέμβαση  

πριν τη συγκομιδή ή πριν τη 

διάθεση στην αγορά  

όταν πρόκειται για 

μετασυλλεκτικές χρήσεις: 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 Σιτάρι, κριθάρι 35 

 
Καλαμπόκι 

Προσδιορίζεται από το τελικό 

στάδιο εφαρμογής 

 Ηλίανθος 21 
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II. Κατά τα λοιπά, ισχύει η με αριθ. πρωτ. 5026/50837/16.04.2014 Υπ. Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει σήμερα. 

 

 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  
 

 
 

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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