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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,               05-04-2016 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 12673/144919ΠΕ 
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ    

 
Ταχ . ∆/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς:  Syngenta Hellas AEBE 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ   Λ. Ανθούσας  
TELEFAX: 210 92 12 090   Ανθούσα 15349 Αττικής 
Πληροφορίες: Μ. Γάσπαρη    
Τηλέφωνο: 210 92 87 250   (µε απόδειξη) 
e-mail: mgaspari@minagric.gr     
     
     
     
ΘΕΜΑ:  
 

“Τροποποίηση της µε αριθ. 60346  
άδειας διάθεσης στην αγορά του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
(µυκητοκτόνο) SWITCH 25/37.5 WG 
(δ.ο. fludioxonil / cyprodinil) ως προς 
το φάσµα δράσης και την τελευταία 
επέµβαση πριν τη συγκοµιδή. ” 

   

     
  

AΠΟΦΑΣΗ  
Ο  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ  
ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

 
      Έχοντας υπόψη: 
1. Τον Καν. 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. Tον Ν. 4036 (ΦΕΚ 8/Α/27-1-2012) σχετικά µε τη διάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά, 
την ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις. 

3.  Το σηµείωµα από την αρµόδια αρχή αξιολόγησης (ΜΦΙ)  
4. Τον Κανονισµό (ΕΕ) 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.  

5. Τον Κανονισµό (ΕΕ) 2015/400 της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2015 , 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 υπολειµµάτων για bone oil  
arbon monoxide, cyprodinil, dodemorph, iprodione, metaldehyde, metazachlor, paraffin oil 

ΑΔΑ: 6Ο6Υ4653ΠΓ-ΖΒΓ



 

 
 

2

(CAS 64742-54-7), petroleum oils (CAS 92062-35-6) και propargite µέσα ή πάνω σε ορισµένα 
προϊόντα 

6. Την υπ’ αρίθµ. 9379/119137/2.11.2015 (ΦΕΚ 2367Β’/4.11.2015), µε θέµα "Μεταβίβαση του 
δικαιώµατος υπογραφής «µε εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραµµατέα, σε 
Προϊσταµένους Γενικής ∆ιεύθυνσης, Προϊσταµένους ∆ιεύθυνσης και Προϊσταµένους Τµήµατος 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων" 

7. Τη µε αριθ.  12674/144923/23-12-2015 αίτηση της αίτηση της ενδιαφερόµενης εταιρείας και τα 
από 29-1-2016 και συµπληρωµατικά στοιχεία . 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Ι. Τροποποιούµε τη µε αριθ. 60346 έγκριση διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 

(µυκητοκτόνο) SWITCH 25/37.5 WG (δ.ο. fludioxonil / cyprodinil), που χορηγήθηκε µε την 
αριθ. 639/6916/18-1-2013 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς το φάσµα δράσης και την τελευταία επέµβαση πριν τη 
συγκοµιδή. 

 
Συγκεκριµένα τα σηµεία 5 και 13 διαµορφώνονται ως εξής :  

 
5  5.1 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 

Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος 

 

Τρόπος και 

χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών 

ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο 

κ.εκ/ 

στρέμ

μα 

(max) 

κ.εκ./ 

100 

λίτρα 

ψεκ. 

Υγρού 

Όγκος 

ψεκ. 

υγρού 

λίτρα / 

στρέμμα 

Αμπέλι 

Οινοποιήσιμο 

Botrytis cinerea  

Aspergillus spp.  

100 80-100 80-100 Προληπτική 

εφαρμογή όταν 

οι συνθήκες 

ευνοούν την 

ανάπτυξη των 

ασθενειών από 

την άνθηση έως 

την ωρίμανση. 

1 

Αμπέλι 

Επιτραπέζιο 

Σταφίδα 

Botrytis cinerea  

Aspergillus spp.  

100 80-100 80-100 Προληπτική 

εφαρμογή όταν 

οι συνθήκες 

ευνοούν την 

ανάπτυξη των 

ασθενειών από 

την άνθηση έως 

την ωρίμανση. 

1 

Τομάτα 

Μελιτζάνα 

Πιπεριά 

(Υ & Θ) 

Botrytis spp. 

Sclerotinia spp. 

100 80-100 80-100 Προληπτική 

εφαρμογή όταν 

οι συνθήκες 

ευνοούν την 

ανάπτυξη των 

ασθενειών από 

την άνθηση έως 

1 
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και την 

ωρίμανση 

Κολοκυνθοειδ

ή: 

Αγγούρι 

Κολοκύθι 

Αγγουράκι για 

τουρσί 

(Y & Θ) 

Botrytis spp. 

Sclerotinia spp. 

100 80-100 80-100 Προληπτική 

εφαρμογή όταν 

οι συνθήκες 

ευνοούν την 

ανάπτυξη των 

ασθενειών Από 

τον σχηματισμό 

των πρώτων 

καρπών έως και 

την ωρίμανση 

1 

Καρότο 

(Υ) 

Alternaria spp. 

Sclerotinia spp. 

80 100 80 Προληπτική 

εφαρμογή όταν 

οι συνθήκες 

ευνοούν την 

ανάπτυξη των 

ασθενειών Από 

το στάδιο των 4 

φύλλων έως την 

πλήρη 

ανάπτυξη 

1 

Μάραθος 

(Y) 

Alternaria spp. 

Sclerotinia spp. 

80 100 80 Προληπτική 

εφαρμογή όταν 

οι συνθήκες 

ευνοούν την 

ανάπτυξη των 

ασθενειών Από 

το στάδιο των 4 

φύλλων έως την 

πλήρη 

ανάπτυξη 

1 

Κρεμμύδι 

ξηρό Σκόρδο 

Ασκαλώνια 

(Υ) 

Botrytis squamosa 

Sclerotinia spp. 

100 120 80 Προληπτική 

εφαρμογή όταν 

οι συνθήκες 

ευνοούν την 

ανάπτυξη των 

ασθενειών Από 

το στάδιο των 

10 φύλλων έως 

την έναρξη του 

πλαγιάσματος 

1 

Κρεμμύδι 

φρέσκο 

(Υ) 

Botrytis squamosa  

Sclerotinia spp.  

100 120 80 Προληπτική 

εφαρμογή όταν 

οι συνθήκες 

ευνοούν την 

1 
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ανάπτυξη των 

ασθενειών Από 

το στάδιο των 5 

φύλλων έως την 

πλήρη 

ανάπτυξη 

Μαρούλι, 

Σαλάτα, 

Αντίδι, 

Αρωματικά 

φυτά 

(Υ & Θ) 

Botrytis cinerea 

Sclerotinia spp. 

60 60 100 Προληπτική 

εφαρμογή όταν 

οι συνθήκες 

ευνοούν την 

ανάπτυξη των 

ασθενειών Από 

το πρώτο φύλλο 

έως την πλήρη 

ανάπτυξη του 

φυλλώματος 

1 

Σπαράγγι Stemphylium 

botryosum 

Stemphylium 

versicarium  

Botrytis cinerea  

100 100 100 Προληπτική 

εφαρμογή όταν 

οι συνθήκες 

ευνοούν την 

ανάπτυξη των 

ασθενειών έως 

την πλήρη 

ανάπτυξη 

1 

Φράουλα 

(Υ & Θ) 

 

 

 

 

Botrytis cinerea  

Colletotrichum spp.  

100 125 80 Προληπτική 

εφαρμογή όταν 

οι συνθήκες 

ευνοούν την 

ανάπτυξη των 

ασθενειών Από 

την εμφάνιση 

των ανθέων έως 

το δεύτερο χέρι 

της συγκομιδής  

1 

Φασολάκι 

με λοβό 

(Υ & Θ) 

Botrytis cinerea  

Sclerotinia spp.  

Colletotrichum spp.  

100 100 100 Προληπτική 

εφαρμογή όταν 

οι συνθήκες 

ευνοούν την 

ανάπτυξη των 

ασθενειών Από 

την εμφάνιση 

των ταξιανθιών 

έως τον 

σχηματισμό των 

λοβών 

1 

Οσπρια 

(φασόλια) 

Botrytis cinerea  

Sclerotinia spp.  

Colletotrichum spp.  

100 100 100 Προληπτική 

εφαρμογή όταν 

οι συνθήκες 

ευνοούν την 

ανάπτυξη των 

1 
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ασθενειών Από 

την εμφάνιση 

των ταξιανθιών 

έως τον 

σχηματισμό του 

40% των λοβών 

Μηλοειδή: 

Μήλα 

Αχλάδια 

Κυδώνια 

Gloeosporium spp.  

Botrytis cinerea  

Penicilliium spp.  

Alternaria spp.  

Monilia spp.  

Colletotrichum spp.  

Nectria spp  

Fusarium spp.  

Ventruria sp .  

100 80-100 100 Προληπτική 

εφαρμογή όταν 

οι συνθήκες 

ευνοούν την 

ανάπτυξη των 

ασθενειών Από 

την έναρξη της 

άνθησης έως την 

ωρίμανση 

1 

Μετασυλλεκτικές 

ασθένειες. 

Ventruria sp . 

Nectria spp 

Monilia spp. 

100 80-100 100 Προληπτική 

εφαρμογή για 

την 

αντιμετώπιση 

μετασυλλεκτικώ

ν ασθενειών  

Ροδάκια 

Νεκταρίνια 

Βερύκοκκα 

Monilia spp.  100 60-100 100 Προληπτική 

εφαρμογή όταν 

οι συνθήκες 

ευνοούν την 

ανάπτυξη των 

ασθενειών Από 

την έναρξη της 

άνθησης έως την 

ωρίμανση  

1 

Κεράσια Monilia spp.  100 60-100 100 Προληπτική 

εφαρμογή όταν 

οι συνθήκες 

ευνοούν την 

ανάπτυξη των 

ασθενειών Από 

το ροζ 

μπουμπούκι έως 

την ωρίμανση 

1 

Δαμάσκηνα Monilia spp. 100 60-100 100 Προληπτική 

εφαρμογή όταν 

οι συνθήκες 

ευνοούν την 

ανάπτυξη των 

ασθενειών Από 

την έναρξη της 

ανθησης εως την 

ωριμανση 

1 

Καπνός Sclerotinia spp. 60 -- 60 Προληπτικές 

εφαρμογές όταν 

οι συνθήκες 

2 

Μεσοδιάστημ

α 14 ημέρες 
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ευνοούν την 

ανάπτυξη των 

ασθενειών από 

την ενάρξη και 

κατά τη διάρκεια 

της άνθησης 

Ανθοκομικά: 

Ανεμώνη 

Μπιγκόνια 

Κυκλάμινο 

Βιόλα 

Βιολέτα 

Πελαργόνιο 

Πρίμουλα 

Τριαντάφυλλο 

Γαρύφαλλο 

Χρυσάνθεμο 

Φίκος 

Μπένζιαμιν 

Ζέρμπερα 

Πανσές 

Γεράνι 

Πριμούλα 

Εξάκον 

Ορτανσία 

Αζαλέα 

Γυψοφίλη 

Κάκτοι 

παχύφυτα 

Λυσσίανθος 

Βιβούρνο σε 

πλαστικά 

τούνελ 

Ντιόσμα σε 

πλαστικά 

τούνελ 

Γκιουλθέρια 

Ίλεξ 

Παιόνια 

(Υ+Θ) 

B. cinerea  

Aspergillus spp. 

 

100 100 100 Προληπτικές 

εφαρμογές όταν 

οι συνθήκες 

ευνοούν την 

ανάπτυξη των 

ασθενειών 

1 

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ της 

παρούσας 

 
13.2 Τελευταία επέμβαση 

πριν τη συγκομιδή ή 

πριν τη διάθεση στην 

αγορά όταν πρόκειται 

για μετασυλλεκτικές 

χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

ΑΔΑ: 6Ο6Υ4653ΠΓ-ΖΒΓ



 

 
 

7

 
Αμπέλι επιτραπέζιο  7  

Αμπέλι οινοποιήσιμο  21  

 

Μελιτζάνα -πιπεριά-τομάτα- Αγγούρι  

Κολοκύθι- Αγγουράκι για τουρσί 

(Α+Θ)  

3  

 
Καρότο- Κρεμμύδι ξηρό  

- κρεμμύδι φρέσκο  

7  

 Ασκαλώνια-Σκόρδο 14 

 
Μαρούλι- Σαλάτα - Αντίδι, - 

Αρωματικά φυτά (Α+Θ)  

7  

 Μάραθος  7  

 Σπαράγγι  6 μήνες  

 Φράουλα (Α)  2  

 Φράουλα (Θ)  1  

 Ανθοκομικά (Α+Θ)  -  

 Φασολάκι με λοβό (Α)  14  

 Φασολάκι με λοβό (Θ)  3  

 Όσπρια (φασόλια)  28  

 Μήλα, αχλάδια, κυδώνια  3  

 
Βερίκοκα, νεκταρίνια, ροδάκινα, 

δαμάσκηνα, κεράσια  

7  

 καπνός  7  

 
 
ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η µε αριθ. 639/6916/18-1-2013 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων µε την οποία χορηγήθηκε η µε αριθ. 60.346  άδεια  διάθεσης στην αγορά 
στο φυτοπροστατευτικό προϊόν SWITCH 25/37.5 WG (δ.ο. fludioxonil / cyprodinil) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 

ΙΙΙ. Την επόµενη ηµέρα από την υπογραφή της παρούσας απόφασης, το σκεύασµα που 
διατίθεται στην αγορά πρέπει να φέρει ετικέτα σύµφωνη µε τα οριζόµενα σε αυτή. 

ΙV. 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. 

V.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. Oι τελευταίοι βεβαιώνουν ότι έλαβαν γνώση στο πεδίο των παρατηρήσεων 
του εντύπου ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης.  

VI.Οι επαγγελµατίες χρήστες που έχουν ήδη προµηθευτεί ποσότητες του σκευάσµατος οφείλουν να 
συµµορφώνονται µε την παρούσα απόφαση. 

 
H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗΣ 

ΒΙΩΣΙΜΗΣ Φ.Π. 
 
 
 
              Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
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