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ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση της άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
(μυκητοκτόνο) SHAVIT F 70/2 WG (δ.ο. folpet/triadimenol) ως προς το φάσμα 
δράσης, και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή λόγω αλλαγής των 
ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων της δραστικής ουσίας triadimenol (Mrls)»  

 
AΠΟΦΑΣΗ  

Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΚΑΙ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
 

      Έχοντας υπόψη: 
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/09 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην 
αγορά 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 και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 
Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και 
τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/627 της Επιτροπής της  3ης Απριλίου 2017 για την τροποποίηση των 
παραρτημάτων II, III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες fenpyroximate, 
triadimenol και triadimefon μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα.  

5. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β’/1-03-2017) 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 ". 

6. Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 14260/138793/22-12-2017 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας  
7. Το εισηγητικό σημείωμα της Υπηρεσίας. 
 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΗΡΔ4653ΠΓ-ΗΜΚ



 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Α. Τροποποιούμε τα σημεία 5 και 13.2 της με αριθ. 60.242 άδεια διάθεσης στην αγορά του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος SHAVIT F 70/2 WG, που χορηγήθηκε με την αριθ. πρωτ. 
12631/19-12-2008  Απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τα παρακάτω: 
 
 

 

5  

 Πεδίο 

Εφαρμογής 
Στόχος 

Δόσεις σκευάσματος 

 

Τρόπος και χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγ. αριθμός 

εφαρμογών/ ανά 

καλλ.  περίοδο 

Μεσοδιάστημα 

εφαρμογών σε 

ημέρες  

γρ/ 100 

λίτρα ψεκ. 

υγρού 

 

Όγκος 

ψεκ. 

υγρού 

λίτρα / 

στρ 

γρ/  

στρ 

(max) 

 

 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 

 
 

 

13 Προστασία των καταναλωτών  
   
13.1 Μέγιστα Όρια  

Υπολειμμάτων 
(MRLs) 

Φυτικά Προϊόντα MRLs  
(mg/kg) 

 

 

 Έχουν καθοριστεί Ευρωπαϊκά MRLs στον Κανονισμό 
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 

 

 ΑΜΠΕΛΙ για οινοποιήσιμα 

σταφύλια  

42 ημέρες  

 ΑΜΠΕΛΙ για επιτραπέζια 

σταφύλια   

Μέχρι το τέλος της 

άνθησης 

 

 Τομάτα (Υ) Μέχρι το τέλος της 

πρώτης 

ανθοφορίας 

 

 

Β.  
1. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που έχουν διατεθεί σε καταστήματα χονδρικής ή 

λιανικής πώλησης, ο υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά, οφείλει να χρησιμοποιεί 

κάθε πρόσφορο μέσο επιδεχόμενο ελέγχου, ώστε να ειδοποιεί για τις τροποποιήσεις που 

αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, τα εν λόγω καταστήματα. 

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

καταστημάτων χονδρικής ή λιανικής πώλησης οφείλει αφ΄ ενός να ενημερώνει για την παρούσα 

απόφαση τους επαγγελματίες χρήστες και αφ΄ ετέρου να το αναγράφει 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. 
 

Γ.  Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ.   12631/19-12-2008  απόφασή μας όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
 
 
Δρ ΑΝ. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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