
 

  
 

                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          Αθήνα,  04/04/2018 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ            Αριθ. πρωτ:  13916/135561ΠΕ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ   

 
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: Syngenta Hellas ΑΕΒΕ 
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  Λεωφόρος Ανθούσας 
Πληροφορίες:  M. Γάσπαρη                                    Ανθούσα Αττικής 
Τηλέφωνο:      
e-mail: 

210 92 87 250 
mgaspari@minagric.gr  

 
e-mail: 

T.K. 153 49 
voula.kalliakaki@syngenta.com  
leda.zacharopoulou@syngenta.com  

    
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό έγκρισης 60376 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) GEOXE 50 WG (δ.ο. fludioxonil) ως προς το 
εργοστάσιο παρασκευής της δραστικής ουσίας, το φάσμα δράσης, την τελευταία 
επέμβαση πριν τη συγκομιδή και τις δηλώσεις προφύλαξης (διεύρυνση σε ήσσονος 
σημασίας χρήση)» 

 
 

 
AΠΟΦΑΣΗ  

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
      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 το άρθρο 45 και 51 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. Την με αριθ. 10088/115732/26-9-2013 (ΦΕΚ Β΄/2587) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος 
σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις 
ήσσονος σημασίας». 

4. Την αξιολόγηση της ισοδυναμίας του εργοστασίου παρασκευής της δραστικής ουσίας από το 
Ηνωμένο Βασίλειο.  

5. Τη με αριθ. πρωτ. 13916/135561/15-12-2017 αξιολόγηση της ΑΑΑ με θέμα τη διεύρυνση της 
χρήσης του σκευάσματος στο ακτινίδιο  

6. Τη με αριθμό πρωτ. 1606/16641/14.02.2017 (ΦΕΚ 629/Β/01.03.2017) Απόφαση 
Μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: 
Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών 
Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους 
Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

7. Τις με αριθμό πρωτ. 7046/68858/26-6-2017 και 10565/102230/29-9-2017 αιτήσεις της 
ενδιαφερόμενης εταιρείας και  τα από 2098/30201/26-2-2018 συμπληρωματικά στοιχεία. 

8. To εισηγητικό σημείωμα της Υπηρεσίας  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Ι. Τροποποιούμε την με αριθ. 60376 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) GEOXE 50 WG (δ.ο. fludioxonil), που 
χορηγήθηκε με την αριθ. πρωτ. 1639/17856/03-07-2013 απόφαση μας, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς το εργοστάσιο παρασκευής της δραστικής ουσίας, το 
φάσμα δράσης, την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή και τις δηλώσεις προφύλαξης 
(διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήση).  
 
Συγκεκριμένα τα σημεία  1.3.δ, 5 και 13.2  διαμορφώνονται ως εξής: 
 
 
1.3     Δραστική ουσία 

δ) Εργοστάσια παρασκευής της 
δραστικής ουσίας  

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: 
1)Syngenta Crop Protection Monthey SA 
Route de l’Ile au Bois 
CH - 1870 Monthey 
Switzerland 
2) Fine Organics Limited Seal Sands, Middlesbrough, TS2 
1UB, UK 

 
 
 

5  5.1 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος 
 

Τρόπος και χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγιστος 
αριθμός 

εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική 

περίοδο 

γρ/ 
στρέμ

μα 
(max) 

γρ/ 
100 

λίτρα 
ψεκ. 

Υγρού 

Όγκος 
ψεκ. 

υγρού 
λιτρα / 

στρέμμα 

Μηλιά 
(MABSD), 
Αχλαδιά 
(PYUCO) 

Στεμφύλιο  
Stemphylium sp. 

(STEMSP), 
Αλτερνάρια 
Αlternaria sp. 

(ALTESP) 
Γλοιοσπόριο 

Gloeosporium sp., 
(GLOESP) 

Penicillium sp., 
(PENISP)  
Βοτρύτης 

Botrytis cinerea, 
(BOTRCI) 

 

45 30 150 Για την 
καταπολέμηση 
μετασυλλεκτικών 
ασθενειών με 
προσυλλεκτικές 
εφαρμογές.  
 
Εφαρμογή από το 
στάδιο όπου  η 
διάμετρος των 
φρούτων είναι 40 
mm (μέγεθος 
καρπού καρυδιού) 
έως το στάδιο πριν 
τη συγκομιδή.  

Μέχρι 2 
εφαρμογές με 7 

ημέρες 
μεσοδιάστημα, 

εφόσον 
απαιτείται. 
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5  5.1 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος 
 

Τρόπος και χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγιστος 
αριθμός 

εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική 

περίοδο 

γρ/ 
στρέμ

μα 
(max) 

γρ/ 
100 

λίτρα 
ψεκ. 

Υγρού 

Όγκος 
ψεκ. 

υγρού 
λιτρα / 

στρέμμα 

Aμπέλι  
Επιτραπέζιο 

και 
οινοποιήσι-

μο 
(VITVI)  

 

Βοτρύτης 
Botrytis cinerea, 

(BOTRCI) 
 

100 100 100 Εφαρμογή από το 
70% της πτώσης 
των πιλιδίων έως 
το τέλος της 
ανθοφορίας και 
κατά την 
ωρίμανση. 
 

Μέχρι 1 
εφαρμογή 

εφόσον 
απαιτούνται 2 

εφαρμογές  
 

Ή μέχρι 2 
εφαρμογές 

εφόσον 
απαιτούνται 3 

εφαρμογές.  
 

Μεσοδιάστημα 
εφαρμογών 21 

ημέρες. 

Ακτινίδιο 
(ATICH, 
ATIDE) 
 
(ήσσονος 
σημασίας 
χρήση)1 

Αλτερνάρια 
Alternaria 
passiflora 
(ALTEPA) 

 
Βοτρύτης 

Botrytis cinerea 
(BOTRCI)  

 
Στεμφύλιο 

Stemphylium 
botryosum  
(PLEOHE) 

 
Penicillium sp. 

(PENISP) 

45  40-150 Από το στάδιο που  
οι καρποί έχουν 
φθάσει στο 30% 
του τελικού τους 
μεγέθους  
έως την πλήρη 
ωρίμανση των 
καρπών.  
 
(ΒΒCH 73-89) 

Μέχρι 2 
εφαρμογές με 
19-21 ημέρες 
μεσοδιάστημα 

 
Παρατηρήσεις: 1. Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για 
ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις από τη χρήση του σκευάσματος στο ακτινίδιο. Ο κάτοχος 
της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν στην αποτελεσματικότητα ή 
στη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος. Η χρήση στο ακτινίδιο γίνεται με ευθύνη 
του χρήστη. 
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11  ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 

Ρ102: Μακριά από παιδιά. 
P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το 
προϊόν. 
P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο. 
P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων.  
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / 
μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. 
P363 Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε 
P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. 
 
«Οι εργάτες να μην εισέρχονται στο πεδίο εφαρμογής πριν στεγνώσει 
τελείως το ψεκαστικό υγρό στην φυλλική επιφάνεια.»  
 
«Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία 
και κατάλληλα γάντια εάν εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής λίγο μετά 
τον ψεκασμό»  
 
SP1 ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ 
SPe3- Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς τηρείτε μια 
ζώνη ασφαλείας από τα επιφανειακά νερά 10 μέτρων για την 
καλλιέργεια του αμπελιού και 15 μέτρων για τα μηλοειδή και το 
ακτινίδιο. 
 
P501: Διάθεση του περιέκτη σε σημεία συγκέντρωσης των κενών 
συσκευασίας. 
 

 

 

 

 
 

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

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

Μήλα, Αχλάδια 3 

Aμπέλι επιτραπέζιο 7 

Αμπέλι οινοποιήσιμο 21 

Aκτινίδιο 7 

 
 
ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 1639/17856/03-07-2013 απόφασή μας, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

 
     Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
 
 

 
 
                         Γ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 
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