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ΘΕΜΑ: “Τροποποίηση της με αριθ. 60265 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) Ortiva Opti 8/40 SC (azoxystrobin 8% + chlorothalonil 
40% β/ο) ως προς τo φάσμα δράσης (χρήση ήσσονος σημασίας), τις δηλώσεις προφύλαξης και την 
τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για 
μετασυλλεκτικές χρήσεις”. 

 
AΠΟΦΑΣΗ 

Ο 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 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 τα άρθρα 51 και 45 αυτού. 

2. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως 
τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 452/2016 της Επιτροπής της 29 Μαρτίου 2016, με τον 
οποίο ορίστηκαν νέα μέγιστα όρια υπολειμμάτων (MRLs) για τη δραστικές ουσίες azoxystrobin και 
chlorothalonil μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα, όπως ισχύει. 

3. Το νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση 
αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. 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». 

5. Το με αρ. πρωτ. ΕΜΠ 262/04.03.2016 έγγραφο του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου με 
το συνημμένο σ’ αυτό Υπηρεσιακό Σημείωμα Αξιολόγησης στοιχείων υπολειμμάτων.  

6. Την έγκριση από τη Γαλλία του όμοιου σκευάσματος AMISTAR OPTI (αριθμ έγκρισης 
2100179/06.03.2013). 
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7. Την από 10.03.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥπΑΑ&Τ. 
8. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1606/16641/14.02.2017 (ΦΕΚ 629/Β’/01.03.2017) Απόφαση με θέμα " 

Μεταβίβαση 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 ". 

9. Τις από 25.11.2015 και 15.04.2016 αιτήσεις της εταιρείας Syngenta Hellas AEBE.  
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

I. Τροποποιούμε τη με αριθ. 60265 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) Ortiva Opti 8/40 SC (azoxystrobin 8% + 
chlorothalonil 40% β/ο) που χορηγήθηκε με την αριθ. 180977/11.02.2010 Απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως προς τo φάσμα δράσης (χρήση ήσσονος 
σημασίας), τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη 
διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις. 

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

5  5.1 Φάσμα δράσης 
Δόσεις σκευάσματος Πεδίο 

Εφαρμογής 
Στόχος 

κ.εκ. 
σκ./στρ. 

κ.εκ./ 100 
λίτρα 
ψεκ. 

υγρού 

Όγκος ψεκ. 
υγρού 
λίτρα/ 

στρέμμα 

Τρόπος και 
χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 
αριθμός 

εφαρμογών/ 
καλλιεργητι-
κή περίοδο 

-Πεπόνι  
(Υπαίθρου και 
Θερμοκηπίου) 
 

Ωίδιο 
(Erysiphe 
cichoraceorum, 
Sphaerotheca 
fuliginea) 
 
Περονόσπορος 
(Pseudoperonospora 
cubensis) 

200-250 200-250 80-100 Ψεκασμοί 
φυλλώματος 
προληπτικά 
στα πρώτα 
στάδια 
ανάπτυξης 
των 
ασθενειών. 

Μέχρι 2 
εφαρμογές 
με 
μεσοδιάστη
μα 8 ημέρες 
εφόσον 
απαιτείται 

-Τομάτα 
(Βιομηχανική) 
 

Περονόσπορος 
(Phytophthora 
infestans) 
 
Ωίδιο 
(Leveillula taurica) 
 

200-250 - 80-100 Ψεκασμοί 
φυλλώματος 
προληπτικά 
στα πρώτα 
στάδια 
ανάπτυξης 
των 
ασθενειών. 

Μέχρι 2 
εφαρμογές 
με 
μεσοδιάστη
μα 8 ημέρες 
εφόσον 
απαιτείται 
 

-Αγγούρι 
(Υπαίθρου και 
Θερμοκηπίου) 
 

Ωίδιο 
(Erysiphe 
cichoraceorum, 
Sphaerotheca 
fuliginea) 
 
Περονόσπορος 
(Pseudoperonospora 
cubensis) 

200-250 200-250 80-100 Ψεκασμοί 
φυλλώματος 
προληπτικά 
στα πρώτα 
στάδια 
ανάπτυξης 
των 
ασθενειών. 

Μέχρι 2 
εφαρμογές 
με 
μεσοδιάστη
μα 8 ημέρες 
εφόσον 
απαιτείται.. 
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-Κολοκύθι 
(Υπαίθρου και 
Θερμοκηπίου) 
 

Ωίδιο 
(Erysiphe 
cichoraceorum, 
Sphaerotheca 
fuliginea) 
 
Περονόσπορος 
(Pseudoperonospora 
cubensis) 

200-250 200-250 80-100 Ψεκασμοί 
φυλλώματος 
προληπτικά 
στα πρώτα 
στάδια 
ανάπτυξης 
των 
ασθενειών. 

Μέχρι 2 
εφαρμογές 
με 
μεσοδιάστη
μα 8 ημέρες 
εφόσον 
απαιτείται 
 

Ρεβίθι 
(ήσσονος 
σημασίας) 

Ασκοχύτωση 
Ascochyta pisi  
Περονόσπορος 
(Peronospora viciae) 
Βοτρύτης 
(Botrytis cinerea) 
Ωίδιο 
(Erysiphe pisi, 
Sphaerotheca 
fuliginea) 
Σκληρωτίνια 
(Sclerotinia sp.) 
Σκωρίαση 
Uromyces sp. 

250 - 30-60 Ψεκασμοί 
φυλλώματος 
προληπτικά 
στα πρώτα 
στάδια 
ανάπτυξης 
των 
ασθενειών 
(έως το τέλος 
της άνθησης) 

1 εφαρμογή 

Αρακάς 
(ήσσονος 
σημασίας) 

Ασκοχύτωση 
Ascochyta pisi  
Περονόσπορος 
(Peronospora viciae) 
Βοτρύτης 
(Botrytis cinerea) 
 

250 - 30-60 Ψεκασμοί 
φυλλώματος 
προληπτικά 
στα πρώτα 
στάδια 
ανάπτυξης 
των 
ασθενειών 
(έως το τέλος 
της άνθησης) 

1 εφαρμογή 

Παρατηρήσεις: 
 Εφαρμόζετε τις χαμηλότερες δόσεις όταν η πίεση του μολύσματος είναι ακόμη χαμηλή.(προληπτικά ή με 

την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων) και τις υψηλότερες όταν η πίεση του μολύσματος είναι 
μεγάλη(συνθήκες ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας). 

 Εφαρμόστε το ORTIVA OPTI 8/40 SC προληπτικά στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ασθενειών και 
αποφύγετε τις θεραπευτικές εφαρμογές. 

 «Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές 
επιπτώσεις στις καλλιέργειες αρακά και ρεβυθιού από τη χρήση του σκευάσματος».  

 
13 

Προστασία των καταναλωτών 
 

 
13.1 Για τις καλλιέργειες έχουν καθοριστεί από την Επιτροπή της ΕΕ κοινοτικά Ανώτατα Όρια 
Υπολειμμάτων (MRLs) με την αιτούμενη Ο.Γ.Π. (Ορθή Γεωργική Πρακτική). 
Έχουν καθοριστεί οριστικά Ευρωπαϊκά MRLs στο Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού 396/2005, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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13.2 Τελευταία επέμβαση 
πριν τη συγκομιδή ή πριν 
τη διάθεση στην αγορά 
όταν πρόκειται για 
μετασυλλεκτικές χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 

 Πεπόνι (Υπαίθρου και 
Θερµοκηπίου) 

3 
 

 Τοµάτα (Βιοµηχανική) 3  
 Αγγούρι (Υπαίθρου και 

Θερµοκηπίου) 
3 

 

 Κολοκύθι (Υπαίθρου και 
Θερµοκηπίου) 

3 
 

 Ρεβίθι 14  
 Αρακάς 35  

 
11  Δηλώσεις 

προφύλαξεις 
Ρ102+P405: Μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται κλειδωμένο. 
P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. 
Ρ270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 
P261: Aποφεύγετε να αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων. 
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής 
προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. 
P281: Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται. 
P403+P233: Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται 
ερμητικά κλειστός. 
 
«Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάµιξη/φόρτωση και τον ψεκασµό». 
«Να φοράτε κατάλληλες µπότες κατά την διάρκεια της εφαρμογής».  
«Μην εισέλθετε στην περιοχή εφαρµογής πριν το ψεκαστικό υγρό στεγνώσει».  
«Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυµασία, γάντια και 
κατάλληλες µπότες εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρµογής µετά τον ψεκασµό». 
 
SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.  
SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισµούς να αφήσετε µια αψέκαστη 
ζώνη προστασίας 20 µέτρων από τα επιφανειακά ύδατα, στα οποία να 
περιλαμβάνεται μία φυτική ζώνη ανάσχεσης πλάτους 10 μέτρων. 
 
 
EUH401: «Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης» 
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ΙΙ.  Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. πρωτ. 180977/11.02.2010 Απόφαση Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 60265 οριστική άδεια διάθεσης 
στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν ORTIVA OPTI 8/40 SC (azoxystrobin 8% β/ο + 
chlorothalonil 40% β/o), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
 

 
    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ, 
 
 
 
              Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
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