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                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   3 - 10 - 2016 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  Αριθ. πρωτ: 7698/85060 
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ    

  

 
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  Εθνικής Αντιστάσεως 73 

TELEFAX: 210 9212090  152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 

Πληροφορίες: Νίκος Παπανικολάου  e-mail: technical@alfagro.gr 

Τηλέφωνο: 210 9287230   

e-mail: npapanikolaou@minagric.gr   

     
ΘΕΜΑ: 
 
 

«Τροποποίηση της με αριθ. 60242 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) SHAVIT-F 70/2 WG (folpet 70% β/β + 
triadimenol 2% β/β) σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/156» 

 
 

AΠΟΦΑΣΗ 
Ο 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 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, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/156 της Επιτροπής της 18ης Ιανουαρίου 2016 για την τροποποίηση των 

παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών boscalid, clothianidin, 

thiamethoxam, folpet και tolclofos-methyl μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα. 

4. Την υπ’ αρίθ. 9379/119137/2.11.2015 (ΦΕΚ 2367Β’/4.11.2015) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του 

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

Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων". 

5. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 7698/85060/25-7-2016 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

I. Τροποποιούμε τη με αριθ. 60242 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος (μυκητοκτόνο) SHAVIT-F 70/2 WG, που χορηγήθηκε με την αριθ. πρωτ. 126231/19-12-2008 

Απόφασή μας, ως προς το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή, σε εφαρμογή 

του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/156. 

 

 

Συγκεκριμένα, τα σημεία 5 και 13 διαμορφώνονται ως εξής: 

 

5  

Δόσεις σκευάσματος 

 

 Πεδίο 

Εφαρμογής 
Στόχος 

γρ/ 100 

λίτρα 

ψεκ. 

υγρού 

 

Όγκος 

ψεκ. 

υγρού 

λίτρα / 

στρ 

γρ/  

στρ 

(max) 

 

Τρόπος και χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγ. αριθμός 

εφαρμογών/ ανά 

καλλ.  περίοδο 

Μεσοδιάστημα 

εφαρμογών σε 

ημέρες  

Μηλιά Φουζικλάδιο 
(Venturia 

inaequalis) 
Ωΐδιο 
(Podosphaera 

leucotrica) 

200 150 300 Με την εµφάνιση των 

πρώτων 

συµπτωµάτων 

των ασθενειών, έως 
πρίν την άνθηση. 

2/ 10-12 

 ΑΜΠΕΛΙ  

για 

επιτραπέζια 

σταφύλια   

 

 

 

Ωίδιο 
(Uncinula 

necator) 

Περονόσπορος 
(Plasmopara 

viticola) 

200 50 – 80 100-160 Από το στάδιο των 

πρώτων φύλλων 

µέχρι 

το τέλος της άνθησης 

2/ 10-14 

ΑΜΠΕΛΙ  

για 

οινοποιήσιμα  

σταφύλια   

Ωίδιο 
(Uncinula 

necator) 

Περονόσπορος 
(Plasmopara 

viticola) 

200 50 – 80 100-160 Από το στάδιο των 

πρώτων φύλλων 

µέχρι 

την καρπόδεση. 

2/ 10-14 

Τομάτα 

υπαίθρου  

 

Ωίδιο 
(Uncinula 

necator) 

Αλτενάρια 
(Alternaria sp.) 

200 70-80 

 

 

 

 

140-160 Με την εµφάνιση των 

πρώτων 

συµπτωµάτων 

και µέχρι το τέλος της 

πρώτης ανθοφορίας 

2/ 10-14 
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13 Προστασία των καταναλωτών   

13.1 Τελευταία επέμβαση 

πριν τη συγκομιδή ή 

πριν τη διάθεση στην 

αγορά όταν πρόκειται 

για μετασυλλεκτικές 

χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 

 Μηλιά Πριν την άνθηση  

 ΑΜΠΕΛΙ για οινοποιήσιμα σταφύλια  42 ημέρες  

 ΑΜΠΕΛΙ για επιτραπέζια σταφύλια   Μέχρι το τέλος της άνθησης  

 Τομάτα (Υ) Μέχρι το τέλος της πρώτης 

ανθοφορίας 

 

 

 

 

ΙΙ.   1.  Για τις ποσότητες του σκευάσματος που έχουν ήδη διατεθεί σε καταστήματα χονδρικής ή λιανικής 

πώλησης, ο κάθε υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά οφείλει να χρησιμοποιήσει κάθε 

πρόσφορο μέσο επιδεχόμενο ελέγχου, για να ειδοποιήσει για την παρούσα τα καταστήματα 

χονδρικής ή λιανικής πώλησης που έχουν ήδη προμηθευτεί τα εν λόγω σκευάσματα. 

2. Κατά την πώληση συσκευασιών με παλαιές ετικέτες, ο υπεύθυνος επιστήμονας των 

καταστημάτων χονδρικής ή λιανικής πώλησης οφείλει να ενημερώνει για την παρούσα τους 

επαγγελματίες χρήστες, και να βεβαιώνει τούτο στο πεδίο των παρατηρήσεων του εντύπου 

ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης.  

3. Οι επαγγελματίες χρήστες που έχουν ήδη προμηθευτεί ποσότητες του σκευάσματος οφείλουν να 

συμμορφώνονται με την παρούσα απόφαση.  

 

ΙΙΙ.  Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. πρωτ. 126231/19-12-2008 Απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει. 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 

 
 

ΣΠ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
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