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EΛΛHNIKH ∆HMOKΡATIA     Αθήνα,  19-12-2008 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ     Αριθ. πρωτ: 126231 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

 

Ταχ. ∆/νση : Συγγρού 150 

Ταχ. Κώδικας : 176 71 – ΑΘΗΝΑ 

Πληροφορίες : Γ. Τσιάµπα 

Τηλέφωνο : 210 92 87 228 

FAX : 210 92 12 090 

 

ΘΕΜΑ: “Χορήγηση οριστικής έγκρισης στο 

φυτοπροστατευτικό προϊόν 

(µυκητοκτόνο) SHAVIT-F 70/2 WG” 

 

ΠΡΟΣ: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ ΑΕΒΕ 

Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 

Χαλάνδρι 

(µε απόδειξη) 

 

ΚΟΙΝ.: 1) Γραφείο κ. Υπουργού 

              2) Γραφείο Γ. Γρ. κ. Κ. Σκιαδά  

              3) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό 

                  Ινστιτούτο 

                 Τµήµα Ελέγχου Γεωργικών   

Φαρµάκων  

                 Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά 

              4) Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. - ΄Εδρες τους   

              5) Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 

                  ∆/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης  

(µε e-mail), ΄Εδρες τους 

        6) Τµήµατα Β΄, Γ΄& Ε΄ της ∆/νσής µας 

           7) Γραµµατεία της ∆/νσής µας  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του Π.∆. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97) για “την έγκριση, διάθεση στην αγορά 

και έλεγχο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συµµόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ 

του Συµβουλίου όπως έχει συµπληρωθεί και ειδικότερα το άρθρo 8 (παρ. 2 και 3) και 9 (παρ.1). 

2. Τη µε αριθ. 85418/24-8-88 (ΦΕΚ 674/Β/13-9-88) απόφασή µας «για την τεχνική και τις 

µεθόδους ελέγχου των γεωργικών φαρµάκων» Κεφ. Β., παρ. 3. 

3. Τη µε αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) απόφασή µας όσον αφορά «τον καθορισµό και 

την τυποποίηση της σήµανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρµάκων», όπως ισχύει 

σήµερα. 

4. Τη µε αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β΄/19-9-2002) ΚΥΑ µε θέµα την «ταξινόµηση, 

συσκευασία και επισήµανση επικίνδυνων παρασκευασµάτων», όπως τροποποιήθηκε µε την 

αριθ. 73/2-6-2006 (ΦΕΚ 832/Β/6-7-2006) ΚΥΑ καθώς και τη µε αριθ. 108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 

1121/Β΄/8-8-2003) Απόφασή µας, µε θέµα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρµογής της 

ΚΥΑ 265/2002  στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα». 

5. Τη µε αριθµό 122994/17-05-2005 απόφασή µας µε την οποία χορηγήθηκε η µε αριθµ. 6994 

οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο φυτοπροστατευτικό προϊόν SHAVIT-F 70/1,5 WP, το οποίο 

περιέχει τις ίδιες δραστικές, σε διαφορετική περιεκτικότητα και έχει και διαφορετική µορφή 
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από το αιτούµενο σκεύασµα, καθώς και τη µε αριθ. 121544/18-8-2008 απόφασή µας µε την 

οποία τροποποιήθηκε η εν λόγω έγκριση.  

6. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 149/2008 της Επιτροπής της 29-1-2008 «για την τροποποίηση του κανονισµού 

(ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου µε τη θέσπιση των 

παραρτηµάτων ΙΙ, ΙΙΙ και IV για τον καθορισµό ανώτατων ορίων καταλοίπων στα προϊόντα που 

καλύπτονται από το παράρτηµα Ι του κανονισµού». 

7. Το Π.∆. 206/2007 (ΦΕΚ 232 Α/19-9-2007) «∆ιορισµός Υπουργών και Υφυπουργών». 

8. Τη µε αριθ. 263545/4-1-2008 (ΦΕΚ 47/Β΄/18-1-2008) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων για «µεταβίβαση στους Γενικούς Γραµµατείς, Ειδικό Γραµµατέα, 

Προϊσταµένους Γενικής ∆ιεύθυνσης, Προϊσταµένους ∆ιεύθυνσης και Προϊσταµένους Τµήµατος 

της εξουσίας να υπογράφουν µε “Εντολή Υπουργού”». 

9. Τις από 30-5-2008 και 11-12-2008 αιτήσεις της εταιρείας ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ ΑΕΒΕ  

     καθώς και µε το από 11-12-2008 πρωτόκολλο εξέτασης του σχετικού φακέλου.   

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 

I.  Χορηγούµε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά  µε αριθµό  60.242 στο φυτοπροστατευτικό 

προϊόν (µυκητοκτόνο) µε τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

1. Εµπορικό όνοµα:  SHAVIT–F 70/2 WG 

2. Μορφή: Βρέξιµοι κόκκοι (WG) 

3. Εγγυηµένη σύνθεση: folpet 70 % β/β   

triadimenol 2 % β/β   

      βοηθητικές ουσίες:  23,5 % β/β   

4. Περιεκτικότητα των τεχνικά καθαρών δραστικών ουσιών σε καθαρή δραστική ουσία: 

    folpet 94 % min, triadimenol 98,5 % min . 

5. α. Παρασκευαστής των δ.ο.:  MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS  LTD, Ισραήλ 

     β. Εργοστάσιο παρασκευής των δ.ο: MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS  LTD, Ισραήλ     

(H ∆/νση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στον φάκελο του σκευάσµατος και θεωρείται  

εµπιστευτική). 

6. α. Κάτοχος της έγκρισης: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ ΑΕΒΕ, Εθνικής Αντιστάσεως 73, 

15231 Χαλάνδρι 

    β. Υπεύθυνος επικοινωνίας : ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ ΑΕΒΕ, Εθνικής Αντιστάσεως 73, 

15231 Χαλάνδρι 

       γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήµανση: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ ΑΕΒΕ, 

Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι 

7. α. Παρασκευαστής του σκευάσµατος : MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS  LTD, Ισραήλ 

     β. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσµατος: MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS  LTD., 

Ισραήλ. 

8. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσµατος: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ ΑΕΒΕ, Οινόφυτα 

Βοιωτίας 

9. Συσκευασία: α. Είδος-Μέγεθος: α1) Σακούλα µέσα σε κουτί 100 γρ, 200 γρ, 400γρ, 800 γρ, και 

1,  2  και  4 κιλών 

                                                       α2) Σακίδια 100 γρ, 200 γρ, 400γρ, 800 γρ, και 1, 2 και 4 κιλών 

              β. Υλικό συσκευασίας: β1) Σακούλα πολυαιθυλενίου , κουτί χάρτινο  

               β2) Σακίδια πολυαιθυλενίου ή σύνθετου υλικού µε εσωτερική  

επίστρωση ΡΕ 

10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης:  
Μίγµα δύο µυκητοκτόνων, ενός επαφής (folpet) και ενός διασυστηµατικού (triadimenol) µε 

προστατευτική και θεραπευτική δράση, για την καταπολέµηση ασθενειών φυλλώµατος σε µηλιά 

αµπέλι και τοµάτα.  
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11.Τρόπος εφαρµογής: Ψεκασµοί καλύψεως κανονικού όγκου, διαβρέχοντας καλά τα µέρη που 

πρέπει να προστατευθούν. 

12.Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:  
Γεµίστε το δοχείο του ψεκαστικού µηχανήµατος µέχρι τη µέση µε νερό.  

Προσθέστε την απαιτούµενη ποσότητα σκευάσµατος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας και 

συµπληρώστε µε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. 

 

13. Φάσµα δράσης: 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ∆ΟΣΕΙΣ 

γρ/100 

λίτρα 

ψεκ. υγρό 

Όγκος 

 ψεκ. 

υγρού 
λίτρα/στρ. 

∆ΟΣΕΙΣ 

γρ/στρ. 

Μέγιστος 

αριθµός 

εφαρµογών 

ανά 

καλλιεργητι

κή περίοδο 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Μηλιά  Φουζικλάδιο 

(Venturia 

inaequalis) 

Ωίδιο 

(Podosphaera 

leucotricha ) 

 

200 150 300 

 

 3 Μετά την πτώση των 

πετάλων και µε την 

εµφάνιση των 

πρώτων 

συµπτωµάτων των 

ασθενειών. 

Μεσοδιάστηµα 

ψεκασµών 10-12 

ηµέρες. 

 

 

Αµπέλι για 

Οινοποιήσιµα 

σταφύλια               

 

 

 

για Επιτραπέζια 

σταφύλια               

Ωϊδιο 

(Uncinula 

necator),  

Περονόσπορος 

(Plasmopara 

viticola) 

  

200 50 - 80 100-160 2  

Από το στάδιο των 

πρώτων φύλλων 

µέχρι την 

καρπόδεση . 

 

Από το στάδιο των 

πρώτων φύλλων 

µέχρι το τέλος της 

άνθησης. 

 

 Τοµάτα 

 Υπαίθρου  

Ωϊδιο 

(Leveillula 

taurica),  

Αλτερνάρια 

 (Alternaria 

spp.) 

200 70 - 80 140 - 160 2 Με την εµφάνιση 

των πρώτων 

συµπτωµάτων και 

µέχρι το τέλος της 

πρώτης ανθοφορίας  

 

Παρατηρήσεις:  
-Να ακολουθούνται οι συστάσεις των ∆ελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων στις περιοχές που 

εφαρµόζονται. 

-Για διαχείριση φαινοµένων ανθεκτικότητας οι επεµβάσεις µε το σκεύασµα πρέπει να γίνονται σε 

εναλλαγή µε µυκητοκτόνα που ανήκουν σε διαφορετική οµάδα από τους DMIs. 

 

14. Φυτοτοξικότητα:  
     ∆εν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώµενες χρήσεις και δόσεις, στις Ελληνικές 

εδαφοκλιµατολογικές συνθήκες. 

15. Συνδυαστικότητα:  ∆εν συνδυάζεται µε σκευάσµατα αλκαλικής αντίδρασης. 
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16. Σηµάνσεις :  Xn - Επιβλαβές, Ν - Επικίνδυνο για το Περιβάλλον 

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):  

R20  –Επιβλαβές όταν εισπνέεται  

R36– Ερεθίζει τα µάτια  

R40 – Ύποπτο καρκινογένεσης 

R43 – Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή µε το δέρµα 

 

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστηµα (RΟ και R φράσεις): 

 R50    Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς.  

 

19. Προφυλάξεις για τον χρήστη και την δηµόσια υγεία (S και SY φράσεις):  

S1/2  Φυλάξτε το κλειδωµένο, µακριά από παιδιά. 

S13  Φυλάξτε το µακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές. 

S20/21  Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιµοποιείτε. 

S24/25  Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα και τα µάτια. 

S26 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια πλύνετέ τα αµέσως µε άφθονο νερό και 

ζητήστε ιατρική συµβουλή. 

S38 Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισµού, χρησιµοποιείτε κατάλληλη 

αναπνευστική συσκευή. 

S36/37/38 Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία, γάντια και συσκευή 

προστασίας µατιών/προσώπου. 

S46 Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και δείξτε αυτό 

το δοχείο ή την ετικέτα. 

            SΥ8             Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα µέρη του σώµατος πριν φάτε, πιείτε ή  

                                    καπνίσετε και µετά τον ψεκασµό.  

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε 

τις οδηγίες χρήσης. 

 

20. Πρώτες βοήθειες - αντίδοτο : 

Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και δείξτε αυτό το κουτί, το 

σακίδιο ή την ετικέτα.  

∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρµόστε συµπτωµατική θεραπεία. 

      Τηλέφωνο Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 210-7793777 

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστηµα (SO φράσεις): 

S60 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. 

S61 Aποφύγετε την διάθεσή του στο περιβάλλον. Συµβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες / δελτίο 

δεδοµένων ασφαλείας. 

SP1  Μη ρυπαίνετε τα νερά µε το σκεύασµα ή τη συσκευασία του. 

Oδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:  
Οι σακούλες και τα σακίδια, µαζί µε τα κουτιά, αφού καταστραφούν προηγουµένως µε σκίσιµο, 

για την διασφάλιση της µη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σηµεία συλλογής για 

ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 

22. Απαγορεύσεις (Α φράσεις):  Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες. 

23. Περιορισµοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):  

(Π1)Τελευταία επέµβαση πριν την συγκοµιδή: 

-Μηλιά: 21 ηµέρες 

-Αµπέλι για Οινοποιήσιµα σταφύλια: 42 ηµέρες 

-Αµπέλι για Επιτραπέζια σταφύλια: µέχρι το τέλος της άνθησης 

-Τοµάτα Υπαίθρου: µέχρι το τέλος της πρώτης ανθοφορίας 
Μέγιστα  Όρια Υπολειµµάτων 

(MRLs) 

Προϊόντα 

 

MRLs  

(mg/kg) 

folpet, triadimenol Έχουν καθοριστεί Ευρωπαϊκά MRLs στον Κανονισµό 396/2005, όπως 

τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό 149/2008 
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24.Χρονική σταθερότητα του σκευάσµατος-Συνθήκες αποθήκευσης : 

 Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε µέρος δροσερό, ξηρό και καλά 

αεριζόµενο, προφυλαγµένο από την απευθείας έκθεσή του στο ηλιακό φως. Στις συνθήκες αυτές 

παραµένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.  

 

ΙΙ.     Ετικέτα: 

α. Να είναι σύµφωνη µε το άρθρο 16 του Π.∆. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97), τη µε αριθ.  

265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β΄/19-9-2002) ΚΥΑ και µε την παρούσα Απόφαση. 

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκοµίζεται στην  

Υπηρεσία η τελική ετικέτα της. 

 

 ΙΙΙ.  α.  Η παρούσα έγκριση ισχύει µέχρι 31-12-2012. 

  β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής εφόσον ενδιαφέρεται,  

 αίτηση ανανέωσής της. 

 

                           E.Y. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

 

 

 

Κ. ΣΚΙΑ∆ΑΣ 


