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ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 60485 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) SINSTAR 250 SC (δ.ο. azoxystrobin 25 % β/o) 
ως προς ως προς τα στοιχεία της περιεκτικότητας της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε 
καθαρή δραστική ουσία, τα στοιχεία της εγγυημένης σύνθεσης, τo φάσμα δράσης, τις 
δηλώσεις προφύλαξης καθώς επίσης 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) με αριθμό 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 το 
άρθρο 45 αυτού. 

2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, 
ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Την με αριθ. 619/46787/8.3.19 (ΦΕΚ Β΄ 988/22-03-2019) κοινή Απόφαση του Υπουργού κ. Στ. 
Αραχωβίτη, του Υφυπουργού κ. Β. Κόκκαλη και της Υφυπουργού κ. Ολ. Τελιγιορίδου με θέμα 
“Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής “με εντολή Υπουργού”, “με εντολή Υφυπουργού” ή “με 
εντολή Υπουργού και Υφυπουργού”, κατά περίπτωση, στους: Γεν. Γραμματέα, Γεν. Γραμματέα 
Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γεν. Δ/νσης, Προϊσταμένους 
Δ/νσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων” (Β΄ 988), 
όπως διορθώθηκε με την αριθ. 6 αναφορά «ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» (Β’ 1241) και τροποποιήθηκε 
με την αριθ. 1679/153682/25-06-2019 (Β΄ 2701) ΚΥΑ.  

4. Τη με αριθμό πρωτ. 7082/170011/09.07.2019 αίτηση και τα με αριθμό πρωτ. 9783/236763/23.09.2019 
συμπληρωματικά στοιχεία της εταιρείας ΒΙΟΡΥΛ Α.Ε., ως υπεύθυνου επικοινωνίας της 
ενδιαφερόμενης εταιρείας. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

I. Τροποποιούμε τη με αριθ. 60485 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος (μυκητοκτόνο) SINSTAR 250 SC (δ.ο. azoxystrobin 25 % β/o) που χορηγήθηκε με την αριθ. 
5645/66835/03.12.2015 απόφασή μας, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς τα στοιχεία της 
περιεκτικότητας της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία, τα στοιχεία της 
εγγυημένης σύνθεσης, το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις προφύλαξης καθώς επίσης και την τελευταία 
επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές 
χρήσεις. 
 
Τα σημεία 1.3, 1.4ζ), 5, 12 και 13 διαμορφώνονται ως εξής: 

 
1.3 Δραστικές ουσίες 

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO azoxystrobin  

 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 
ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

96.5% (β/β) min  

   
1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα 

ζ) Εγγυημένη σύνθεση του 
σκευάσματος: 

Δραστική ουσία: Azoxystrobin 25% β/o 
Βοηθητικές ουσίες: 76,2% (β/β) 
 
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του 
σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με το 
με αριθ. πρωτ. 9783/23763/23.09.2019 
έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας. 
Είναι εμπιστευτική πληροφορία και 
παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ. 

 

 

5 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος 

Δόσεις σκευάσματος 

Τρόπος και 
χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 
αριθμός 

εφαρμογών 
ανά 

καλλιεργητική 
περίοδο. 

Μεσοδιάστημα 
εφαρμογών 

Γραμ. 
κ.εκ. /στρ. 

Γραμ. 
/100 
λίτρα 
ψ.υ. 

Όγκος 
ψεκ. 

Υγρού 
λίτρα 
/στρ. 

ΑΜΠΕΛΙ 
(VITVI) 

Ωίδιο 
(Uncinula necator 

- UNCINE) 
Περονόσπορος 

(Plasmopara 
viticola - PLASVI) 

100  
γραμ. 

100-500 20-100 Ψεκασμοί 
φυλλώματος 

προστατευτικά 
ή με την 

εμφάνιση των 
πρώτων 

συμπτωμάτων. 

2/10-12 

TOMATA 
(LYPES) 

Ωίδιο 
(Leveillula taurica 

LEVETA) 
Περονόσπορος 
(Phytophthora 

infestans 
PHYTIN) 

Αλτερνάρια 
(Alternaria sp. 

- ALTESP) 

70-80 
γραμ. 

 

87.5-400 20-80 Ψεκασμοί 
φυλλώματος 

προστατευτικά 
ή με την 

εμφάνιση των 
πρώτων 

συμπτωμάτων. 

2/7-10 
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Σιτάρι 
(TRZSS) 

 

Σεπτορίωση 
(Septoria tritici  

- SEPTTR) 
 

Σκωρίαση 
(Puccinia triticina 

- PUCCRT) 
 

60-100 
κ.εκ. 

- 20-30 Ψεκασμοί 
φυλλώματος. 
Προληπτικά ή 

με την 
εμφάνιση των 

πρώτων 
συμπτωμάτων. 

Από την 
έναρξη της 

επιμήκυνσης 
του στελέχους 
έως τo τέλος 
της άνθησης. 
(BBCH 30-69) 

Μέχρι 2 
εφαρμογές 

με 
μεσοδιάστημα 

14 ημέρες 
εφόσον 

απαιτείται. 

Βρώμη 
(AVESA) 

Σεπτορίωση 
(Septoria tritici  

- SEPTTR) 
 

Σκωρίαση 
(Puccinia triticina 

- PUCCRT) 
 

60-100 
κ.εκ. 

- 20-30 Ψεκασμοί 
φυλλώματος. 
Προληπτικά ή 

με την 
εμφάνιση των 

πρώτων 
συμπτωμάτων. 

Από την 
έναρξη της 

επιμήκυνσης 
του στελέχους 
έως την πλήρη 

έκπτυξη του 
στάχεως. 

 (BBCH 30-59) 

Μέχρι 2 
εφαρμογές 

με 
μεσοδιάστημα 

14 ημέρες 
εφόσον 

απαιτείται. 

Σίκαλη 
(SECCE) 

Σεπτορίωση 
(Septoria tritici  

- SEPTTR) 
 

Σκωρίαση 
(Puccinia triticina 

- PUCCRT) 
 

60-100 
κ.εκ. 

- 20-30 Ψεκασμοί 
φυλλώματος. 
Προληπτικά ή 

με την 
εμφάνιση των 

πρώτων 
συμπτωμάτων. 

Από την 
έναρξη της 

επιμήκυνσης 
του στελέχους 
έως τo τέλος 
της άνθησης. 
(BBCH 30-69) 

Μέχρι 2 
εφαρμογές 

με 
μεσοδιάστημα 

14 ημέρες 
εφόσον 

απαιτείται. 

Κριθάρι 
(HORVX) 

 

Σεπτορίωση 
(Septoria tritici  

- SEPTTR) 
 

Σκωρίαση 
(Puccinia triticina 

- PUCCRT) 
 

60-100 
κ.εκ. 

- 20-30 Ψεκασμοί 
φυλλώματος. 
Προληπτικά ή 

με την 
εμφάνιση των 

πρώτων 
συμπτωμάτων. 

Από την 
έναρξη της 

επιμήκυνσης 
του στελέχους 
έως την πλήρη 

Μέχρι 2 
εφαρμογές 

με 
μεσοδιάστημα 

14 ημέρες 
εφόσον 

απαιτείται. 
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έκπτυξη του 
στάχεως. 

(BBCH 30-59) 

Παρατηρήσεις:  
1. Να μην χρησιμοποιείται σε σπορεία και φυτώρια. 
2. Το εύρος των δόσεων εξαρτάται από την ένταση της προσβολής. Χρησιμοποιήστε την 

υψηλότερη δόση ή το συντομότερο διάστημα εφαρμογής εφόσον υπάρχουν συνθήκες ιδιαίτερα 
ευνοϊκές για την ανάπτυξη παθογένειας. 

 
 

11 Δηλώσεις 
προφύλαξης 

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.  
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το 
προϊόν.  
Sp1: Μη ρυπαίνεται τα νερά µε το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. 
Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. 
Να  αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από 
τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους. 
SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε 
μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά 
ύδατα για την καλλιέργεια του αμπελιού και μία φυτική ζώνη 
ανάσχεσης 10 μέτρων από τις καλλιέργειες τομάτας, σιταριού, 
βρώμης, σίκαλης και κριθαριού. 
SPe3: Για να προστατέψετε  τα υπόγεια ύδατα μην χρησιμοποιείτε το 
προϊόν σε εδάφη με ποσοστό άμμου πάνω από 80% καθώς και σε 
αλκαλικά εδάφη. 
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία 
και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 

 

 

 

 

 

 

 
 

13 Προστασία των καταναλωτών  
 

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

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 

 Αμπέλι 21 

 Τομάτα 3 

 Σιτάρι, Βρώμη, Σίκαλη, 
Κριθάρι 

35 

 
 
ΙΙ.  Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. πρωτ. 5645/66835/03.12.2015 απόφασή μας, όπως αυτή 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
 

 
 
 

    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 
 
              Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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