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ΘΕΜΑ: 
 

«Τροποποίηση της με αριθμό 60396 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος (μυκητοκτόνο) TWIST 50 WG (trifloxystrobin 50,0% β/β) ως προς το φάσμα δράσης 
(διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήση) 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 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 51 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. Τη με αριθμό 10088/115732/26-9-2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄/2587) σχετικά με την 

«Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών 

διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας». 

4. Τη με αριθ. 619/46787/8.3.19 (ΦΕΚ Β΄ 988/22-03-2019) κοινή Απόφαση του Υπουργού και των 

Υφυπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 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. 

5. Τη με αριθ. πρωτ. 100997/30.4.2004 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 6955 

οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του πανομοιότυπου φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(μυκητοκτόνο) FLINT 50 WG (trifloxystrobin 50,0% β/β). 

6. Τη με αριθμό πρωτ. 10519/120835 π.ε./03.01.2014 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με 

αριθμό 60396 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) TWIST 

50 WG (trifloxystrobin 50,0% β/β), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

7. Τη υπ’ αριθ. πρωτ. 12305/293570/14.11.2019 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Α Τροποποιούμε την με αριθμό 60396 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(μυκητοκτόνο) TWIST 50 WG (trifloxystrobin 50,0% β/β), που χορηγήθηκε με την Υπ. Αριθ. 

10519/120835 π.ε./03.01.2014 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως προς 

το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήση) και την τελευταία επέμβαση πριν τη 

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

 
Συγκεκριμένα, τα σημεία 5 και 13.2 διαμορφώνονται ως εξής: 

 

5  Φάσμα δράσης 

Δόσεις σκευάσματος 

 

Πεδίο 

Εφαρμογής 

Στόχος 

γρ. 

σκευάσμ.

/ 

στρέμμα 

(max) 

γρ. 

σκευάσμ.

/ 100 

λίτρα 

ψεκ. 

Υγρού 

Όγκος 

ψεκ. 

υγρού 

λίτρα / 

στρέμμα 

Τρόπος και χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο/ 

Μεσοδιάστημα 

επεμβάσεων σε 

ημέρες 

Αμπέλι 

(Οινοποιήσι

μες 

ποικιλίες, 

Επιτραπέζιες 

ποικιλίες, 

Σταφίδα) 

(VITVI) 

Ωίδιο 
Uncinula 

necator  

(UNCINE) 

12,5 12,5 30-100 Προληπτικές 

επεμβάσεις από το 

στάδιο μήκους 

βλαστού 10 εκ. 

μέχρι το κλείσιμο 

της σταφυλής. Το 

προϊόν εμφανίζει 

δευτερεύουσα 

δράση εναντίον του 

περονόσπορου 

(Plasmopara 

viticola). 

(BBCH 14 – 79) 

3/10-14 

Φουζικλάδιο 
Venturia 

inaequalis  

(VENTIN) 

7,5-10 7,5-10 100-150 Μηλιά 

(MABSD) 

Ωίδιο 

Podosphera 

leucotricha  

(PODOLE) 

10 10 100-150 

Φουζικλάδιο 
Venturia 

inaequalis 

(VENTIN) 

7,5-10 7,5-10 100-150 

Ωίδιο 
Podosphera 

leucotricha  

(PODOLE) 

10-15 10 100-150 

Αχλαδιά 

(PYUCO) 

Στεμφύλιο 

Stemphylium 

spp.  

(STEMSP) 

15 15 100 

Προληπτικές 

επεμβάσεις από το 

στάδιο της πράσινης 

κορυφής μέχρι 

μέγεθος καρπού 

ημίσεως του 

τελικού.  Για το 

φουζικλάδιο και το 

ωίδιο θεραπευτικές 

επεμβάσεις με τη 

δόση των 10 γρ. 

σκευάσματος / 100 

λίτρα νερό και μόνο 

κατόπιν σύστασης 

από τις γεωργικές 

προειδοποιήσεις. 

(BBCH 09 - 75) 

3/10-12 

Ροδακινιά Ωίδιο 15 15 100 Από την πτώση των 3/10-14 
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(PRNPS) 

Βερικοκιά 

(PRNAR) 

Sphaerotheca 

pannosa  

(SPHRPA) 

πετάλων μέχρι το 

μέγεθος του καρπού 

να φτάσει το 90% 

τελικού μεγέθους. 

(BBCH  69 - 79) 

Ελιά 

(OLVEU) 

Κυκλοκόνιο 

Cycloconium 

oleaginum 

(CYCLOL) 

Χρήσεις ήσσονος 

σημασίας: 

Γλοιοσπόριο 
Colletotrichum 

gloeosporioides* 
(COLLGL), 

Colletotrichum 

acutatum* 
(COLLAC), 

Colletotrichum 

clavatum* 
(COLLCL) 

10-15 10 100-150 Από το στάδιο όπου 

οι βλαστοί φτάνουν 

το 70% του τελικού 

μεγέθους μέχρι και 

το στάδιο όπου ο 

καρπός αποκτάει 

ανοιχτό πράσινο-

κίτρινο χρώμα. 

(BBCH 37 - 79) 

2 / Μόνο 1 

εφαρμογή 

επιτρέπεται 

κατά τη 

διάρκεια του 

Φθινοπώρου. 

Τομάτα (Θ) 

(LYPES) 

Ωίδιο 
Leveillula taurica  

(LEVETA) 

12,5 12,5 100 Προληπτικές 

επεμβάσεις (πριν 

την εμφάνιση των 

συμπτωμάτων). 

(BBCH 21 - 89) 

3/10-14 

12,5 12,5 Πεπόνι (Α,Θ) 

(CUMME) 

Ωίδιο 
Erysiphe 

cichoracearum 

(ERYSCI), 

Sphaerotheca 

fuliginea 

(SPHRFU) 

25** 25** 

100 Προληπτικές 

επεμβάσεις (πριν 

την εμφάνιση των 

συμπτωμάτων). 

(BBCH 21 - 89) 

3/10-14 

Παρατηρήσεις: 
*Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα όσον αφορά τη χρήση στο γλοιοσπόριο της ελιάς, ο κάτοχος 
της έγκρισης δε φέρει ευθύνη για πιθανή αποτυχία. 
**Στο πεπόνι προτείνεται η εφαρμογή της μεγαλύτερης δόσης των 25 γρ. σκευάσματος / 100 λίτρα 

ψεκαστικού υγρού, υπό συνθήκες υψηλής πίεσης προσβολής και για μεγαλύτερα μεσοδιαστήματα. 

 

 

13.2 Τελευταία επέμβαση 

πριν τη συγκομιδή ή πριν τη 

διάθεση στην αγορά όταν 

πρόκειται για 

μετασυλλεκτικές χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 

 Μηλιά, Αχλαδιά, Ελιά 14  

 Αμπέλι 28  

 Ροδακινιά, Βερικοκιά 7  

 Τομάτα, Πεπόνι 3  
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Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

     
     

    
  

  Ι. ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ 
 

 

 

Β Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 10519/120835 π.ε./03.01.2014 Απόφαση του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  
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