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ΘΕΜΑ: “Τροποποίηση της με αριθ. 60400 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) ORTIVA TOP 20/12,5 SC (azoxystrobin 20% + 

difenoconazole 12,5% β/ο) ως προς το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις προφύλαξης, τις πρώτες 

βοήθειες και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν 

πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις” 

 

AΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
      Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 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 45 αυτού. 

2. Το νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών 

και συναφείς διατάξεις. 

3. Τη με αριθμ. Υ26/6.10.2015 (ΦΕΚ2144/Β/06.10.2015) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον 

Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη. 

4. Τη με αριθ. Πρωτ. Y6252/78481(ΦΕΚ 1503/Β/17.07.2015) Απόφαση Μεταβίβασης του δικαιώματος 

υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, Γενικό 

Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής 

Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του 

πρώην Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

5. Την από 25.07.2013 αξιολόγηση (Registration Report) της Αρμόδια Αρχής Αξιολόγησης. 

6. Την από 22.04.2015 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

I. Τροποποιούμε τη με αριθ. 60400 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος (μυκητοκτόνο) ORTIVA TOP 20/12,5 SC (azoxystrobin 20% + difenoconazole 12,5% β/ο) που 

χορηγήθηκε με την αριθ. 758/10362/24.01.2014 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
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Τροφίμων, ως προς το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις προφύλαξης, τις πρώτες βοήθειες και την τελευταία 

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

χρήσεις. 

 

Συγκεκριμένα τα σημεία 5, 11, 12 και 13 διαμορφώνονται ως εξής: 

 

5  5.1 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 

Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος Τρόπος και 

χρόνος 
εφαρμογής 

Μεγ. αριθμός 

εφαρμογών / 

καλ/κή περίοδο 

Μεσοδιάστημα 

εφαρμογών 

κ.εκ/ στρ. 

(max) 

κ.εκ σκ./ 

100 λ 

ψεκ. 

υγρό 

Όγκος 

ψεκ. 

υγρού λ/ 

στρ. 

Ρύζι Pyricularia 

 oryzae 

Helminthosporim 

sp. 

80-100 -- 20-40 Ψεκασμός 

ΒΒCH 47-61 

2 εφαρμογές ανά 

15 ημέρες  

Η πρώτη 

εφαρμογή στο 

BBCH 47-51, και 

η δεύτερη 

εφαρμογή εάν 

κρίνεται 

απαραίτητη στο 

ΒΒCH 57-61 

Κουνουπίδι 

Λάχανο 

Alternaria 

brassicae 

100 -- 20-60 Ψεκασμός 

φυλλώματος 

προληπτικά ή 

με την 

εμφάνιση των 

πρώτων 

συμπτωμάτων  

ΒΒCH 40-55 

2 εφαρμογές ανά 

14 ημέρες 

 

Μπρόκολο 

(ήσσονος 

σημασίας 

χρήση) 

Alternaria 

brassicae 

100 -- 20-60 Ψεκασμός 

φυλλώματος 

προληπτικά ή 

με την 

εμφάνιση των 

πρώτων 

συμπτωμάτων  

ΒΒCH 40-55 

2 εφαρμογές ανά 

12 ημέρες 

 

Σέλινο 

(ήσσονος 

σημασίας 

χρήση) 

Septoria apii 100 -- 20-100 Ψεκασμός 

φυλλώματος 

προληπτικά ή 

με την 

εμφάνιση των 

πρώτων 

συμπτωμάτων  

ΒΒCH 40-48 

3 εφαρμογές ανά 

14 ημέρες 
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Αγγούρι, 

Κολοκύθι  

(Α) 

Erysiphae 

cichoracearum 

Sphaerotheca 

fuliginea 

100 100 50-100 Ψεκασμός 

φυλλώματος 

προληπτικά ή 

με την 

εμφάνιση των 

πρώτων 

συμπτωμάτων  

ΒΒCH 51-89 

3 εφαρμογές ανά 

10 ημέρες 

 

Τομάτα   

 

(Α) 

Alternaria spp. 

Leveillula taurica 

 

100 100 50-100 Ψεκασμός 

φυλλώματος 

προληπτικά ή 

με την 

εμφάνιση των 

πρώτων 

συμπτωμάτων  

ΒΒCH 20-87 

3 εφαρμογές ανά 

7 ημέρες 

Τομάτα   

 

(Θ) 

Leveillula taurica 

 

100 100 50-100 Ψεκασμός 

φυλλώματος 

προληπτικά ή 

με την 

εμφάνιση των 

πρώτων 

συμπτωμάτων  

ΒΒCH 16- 87 

3 ανά 8 ημέρες 

Μελιτζάνα 

(Α) 

 

Oidium 

neolycopersici 

(ήσσονος 

σημασίας 

ασθένεια) 

 

100  100 50-100 Ψεκασμός 

φυλλώματος 

προληπτικά ή 

με την 

εμφάνιση των 

πρώτων 

συμπτωμάτων  

ΒΒCH 20-87 

3 εφαρμογές ανά 

7 ημέρες 

 

Μελιτζάνα 

(Θ) 

Leveillula taurica 

Oidium 

neolycopersici 

(ήσσονος 

σημασίας 

ασθένεια) 

 

 

100 100 50-100 Ψεκασμοί 

φυλλώματος 

προληπτικά ή 

με την 

εμφάνιση των 

πρώτων 

συμπτωμάτων  

ΒΒCH 16-87 

3 εφαρμογές ανά 

8 ημέρες 

 

Πιπεριά (Θ) Leveillula taurica 

 

100 100 50-100 Ψεκασμός 

φυλλώματος 

προληπτικά ή 

με την 

εμφάνιση των 

πρώτων 

συμπτωμάτων  

ΒΒCH 20-87 

2 εφαρμογές ανά 

10 ημέρες 
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Πράσο 

(ήσσονος 

σημασίας 

χρήση) 

Alternaria porri 

Puccinia allii 

100 -- 30-100 Ψεκασμός 

φυλλώματος 

προληπτικά ή 

με την 

εμφάνιση των 

πρώτων 

συμπτωμάτων  

ΒΒCH 40-49 

2 εφαρμογές ανά 

14 ημέρες 

 

Σπαράγγι 

(ήσσονος 

σημασίας 

χρήση) 

Puccinia 

asparagi 

100 -- 30-100 Ψεκασμός 

φυλλώματος 

προληπτικά ή 

με την 

εμφάνιση των 

πρώτων 

συμπτωμάτων  

ΒΒCH 41-89 

2 εφαρμογές ανά 

14-21 ημέρες 

 

Μπιζέλι 

(αρακάς) 

(ήσσονος 

σημασίας 

χρήση) 

Ascochyta pisi 100 -- 30-100 Ψεκασμοί 

φυλλώματος 

προληπτικά ή 

με την 

εμφάνιση των 

πρώτων 

συμπτωμάτων  

BBCH 59-77 

2 εφαρμογές ανά 

14 ημέρες  

Μαϊντανός 

(ήσσονος 

σημασίας 

χρήση) 

Septoria apii 100 -- 20-60 Ψεκασμός 

φυλλώματος 

προληπτικά ή 

με την 

εμφάνιση των 

πρώτων 

συμπτωμάτων  

ΒΒCH 41-46 

2 εφαρμογές ανά 

14 ημέρες 

 

Πεπόνι 

Καρπούζι 

(Α/Θ) 

Erysiphae 

cichoracearum 

Sphaerotheca 

fuliginea 

Cladosporium 

cucumerinum 

100 100 50-100 

 

Ψεκασμός 

φυλλώματος 

προληπτικά ή 

με την 

εμφάνιση των 

πρώτων 

συμπτωμάτων  

ΒΒCH 21-89 

3 εφαρμογές ανά 

8 ημέρες 

 

Αγκινάρα 

(ήσσονος 

σημασίας 

χρήση) 

Erysiphae 

cichoracearum 

Sphaerotheca 

fuliginea 

 

100 -- 30-100 Ψεκασμός 

φυλλώματος 

προληπτικά ή 

με την 

εμφάνιση των 

πρώτων 

συμπτωμάτων  

ΒΒCH 40-55 

3 εφαρμογές ανά 

10 ημέρες 
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Κρεμμυδάκι 

χλωρό 

(ήσσονος 

σημασίας 

χρήση) 

Alternaria porri 

Puccinia allii 

100 -- 30-60 Ψεκασμός 

φυλλώματος 

προληπτικά ή 

με την 

εμφάνιση των 

πρώτων 

συμπτωμάτων  

ΒΒCH 40-49 

2 εφαρμογές ανά 

14-21 ημέρες 

 

Σκόρδο 

(ήσσονος 

σημασίας 

χρήση) 

Alternaria porri 

Puccinia allii 

100 -- 30-60 Ψεκασμός 

φυλλώματος 

προληπτικά ή 

με την 

εμφάνιση των 

πρώτων 

συμπτωμάτων  

ΒΒCH 40-45 

2 εφαρμογές ανά 

14-21 ημέρες 

 

Καρότο Alternaria dauci 

 

100 -- 20-60 Ψεκασμός 

φυλλώματος 

προληπτικά ή 

με την 

εμφάνιση των 

πρώτων 

συμπτωμάτων  

ΒΒCH 40-49 

3 εφαρμογές ανά 

14 ημέρες 

 

Φράουλα  

(Θ) 

Podosphaera 

spp. 

 

100 100 50-100 Ψεκασμός 

φυλλώματος 

προληπτικά ή 

με την 

εμφάνιση των 

πρώτων 

συμπτωμάτων  

BBCH 60-89 

3 εφαρμογές ανά 

7 ημέρες 

 

Σμέουρα 

(ήσσονος 

σημασίας 

χρήση) 

Podosphaera 

spp. 

Mycοsphaerella 

nawai 

100 100 50-100 Ψεκασμός 

φυλλώματος 

προληπτικά ή 

με την 

εμφάνιση των 

πρώτων 

συμπτωμάτων  

BBCH 60-89 

3 εφαρμογές ανά 

7 ημέρες 

 

Παρατηρήσεις 
 

1. Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές 
επιπτώσεις στις καλλιέργειες: μπρόκολο, σέλινο, πράσο, σπαράγγι, μπιζέλι, μαϊντανός, αγκινάρα, 
κρεμμυδάκι χλωρό, σκόρδο και σμέουρα 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. 
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11  Δηλώσεις 

προφύλαξης 

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. 

P261: Aποφεύγετε να αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων. 

P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 

P272: Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο 

εργασίας. 

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτική ενδυμασία. 

P363: Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. 

 
Μην εισέρχεστε στον αγρό πριν να έχουν στεγνώσει πλήρως τα φύλλα μετά τον 

ψεκασμό. Σε περίπτωση που οι εργάτες πρέπει να εισέλθουν στον αγρό σύντομα 

μετά τον ψεκασμό, θα πρέπει να φοράνε γάντια. 
 
Sp1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν η τη συσκευασία του. Να μην πλένετε 

τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.  

 

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια 

αψέκαστη ζώνη 5 μέτρων από επιφανειακά ύδατα ή χρησιμοποιείστε ακροφύσια 

χαμηλής διασποράς, που επιτυγχάνουν μείωση κατά 50%, για την καλλιέργεια 

της φράουλας.  

 

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια 

αψέκαστη ζώνη 15 μέτρων από επιφανειακά ύδατα για την καλλιέργεια 

σμέουρων (όψιμη εφαρμογή).  

 

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια φυτική 

ζώνη ανάσχεσης πλάτους 10-12 μέτρων από επιφανειακά ύδατα για τις 

καλλιέργειες της τομάτας, μελιτζάνας, πιπεριάς, αγγουριού, κολοκυθιού, 

πεπονιού, καρπουζιού, σκόρδου και σμέουρων (πρώιμη εφαρμογή).  

 

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια φυτική 

ζώνη ανάσχεσης πλάτους 10-12 μέτρων από επιφανειακά ύδατα σε συνδυασμό 

με ακροφύσια χαμηλής διασποράς, που επιτυγχάνουν μείωση κατά 50%, για τις 

καλλιέργειες σπαραγγιού, αγκινάρας, καρότου, μπρόκολου, κουνουπιδιού, 

λάχανου, πράσου, χλωρού κρεμμυδιού, σέλινου, μαϊντανού. 

 

SPe3: Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη 

5 μέτρων από μη γεωργική γη.  

 
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 

περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 
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12  Πρώτες βοήθειες – 

Αντίδοτο 

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ  
Σε περίπτωση ατυχήματος ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε 

αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. 

 

Κατάποση: Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. 

Μην προκαλείτε εμετό. 

 

Επαφή με τα μάτια: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως 

με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Αφαιρέστε 

τους φακούς επαφής.  

 

P312: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε 

αδιαθεσία. 

P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο 

νερό και σαπούνι. 

P333+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί 

εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. 

 
P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον 

καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την 

αναπνοή. 

 
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Συμπτωματική θεραπεία. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο Μην 

προκαλείτε εμετό.  

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777 

 

 

13  
  

13.1 Μέγιστα Όρια  

Υπολειμμάτων 

(MRLs) 

Προσωρινά 

σε mg/kg  

στην ΕΕ 

 

 Έχουν καθοριστεί οριστικά Ευρωπαϊκά MRLs στο Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού 

396/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 149/2008. 

 

 

 

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά 

όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις 
Ημέρες 

Τομάτα (Α), Μελιτζάνα (Α), Αγκινάρα, Μπιζέλι, Φρέσκο κρεμμυδάκι, 

Σμέουρα 

7 

Τομάτα (Θ), Μελιτζάνα (Θ), Πιπεριά (Θ), Αγγούρι (Α), Κολοκύθι (Α), Πεπόνι 

(Α/Θ), Καρπούζι (Α/Θ), Φράουλα (Θ) 

3 

Σπαράγγι Δ/Ο 

Καρότο, Κουνουπίδι ,Μπρόκολο, Μαϊντανός (Α), Σκόρδο, Σέλινο 14 

Λάχανο, Πράσσο 21 

Ρύζι 28 
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ΙΙ.  Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. πρωτ. 758/10362/24.01.2014 Απόφαση Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως αυτή ισχύει. 

 

 

 
 

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
 
 
 

         Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
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