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ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 60336 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) ALFIL 80 WG (δ.ο. fosetyl-al) ως προς τις 
συσκευασίες, τις οδηγίες χρήσης, το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις επικινδυνότητας και 
προφύλαξης στη ταξινόμηση και επισήμανση καθώς επίσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη 
συγκομιδή του σκευάσματος.» 

 
 

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. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του 
Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις 
απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.  

4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, 
την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την τροποποίηση του 
κανονισμού (EΚ) με αριθμό 1907/2006. 

5. Τη 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. 

6. Τη με αριθμό πρωτ. 934/23970/23.01.2020 αίτηση της εταιρείας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε., ως 
υπεύθυνου επικοινωνίας της εταιρείας INDUSTRIAS AFRASA S.A., Ισπανίας. 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   06.02.2020 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 934/23970 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 

  

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: INDUSTRIAS AFRASA S.A. 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  (Δια του υπεύθυνου επικοινωνίας, 
FAX: 210 92 12 090  της εταιρείας, 
Πληροφορίες: Ν. Αβραμίδης   Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. - 

Τηλέφωνο: 210 92 87 224  «Agribiz»,  
e-mail: navramidis@minagric.gr  Ξενίας 1, 115 27, Αθήνα 

e-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr)  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

I. Τροποποιούμε τη με αριθμό 60336 οριστική άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος (μυκητοκτόνο) ALFIL 80 WG (δ.ο. fosetyl-al), που χορηγήθηκε με την υπ. αριθμό πρωτ. 
6511/67362/21.09.2012 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς τις συσκευασίες, τις 
οδηγίες χρήσης, το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης στη ταξινόμηση και 
επισήμανση καθώς επίσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή του σκευάσματος. 
 
Τα σημεία 2, 3, 5, 10, 11 και 13 του σκευάσματος διαμορφώνονται ως εξής: 

 
 

2 Συσκευασίες 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 
Κουτί με εσωτερική σακούλα 25 γραμ. έως 5 κιλά Σακούλα PΕ ή PET/PE ή AL/ PET/ PE  

Κουτί χάρτινο 

2 Σακούλα 25 γραμ. έως 3 κιλά Σακούλα PE ή PET/PE ή AL/ PET/ PE 

 Σάκος 3 έως 5 κιλά  PE ή PET/PE ή AL/ PET/PE. 

 
 

3 Οδηγίες χρήσης: 
 

Προορίζεται για επαγγελματίες  χρήστες.   
Τρόπος εφαρμογής:  
Ψεκασμοί φυλλώματος.  
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: 
Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. 
Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο 
αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.  
Καθαρισμός ψεκαστήρα:  
Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν 
απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα 
τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, τρείς (3) φορές με καθαρό νερό. 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
και  της συσκευασίας:  
Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο 
μηχανισμό ή γίνεται τριπλό (3) ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται 
στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν 
προηγουμένως με σκίσιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, 
εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση 
ενέργειας. 
Συνδυαστικότητα:  
Δεν συνδυάζεται με άλλα σκευάσματα. Δεν συνδυάζεται με διαφυλλικά 
λιπάσματα με βάση το άζωτο. Σε περίπτωση που προηγηθεί εφαρμογή με 
παραφινικό λάδι, να εφαρμοστεί το ALFIL80 WG αφού περάσει μία 
εβδομάδα από την εφαρμογή.  
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5 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος Τρόπος και 
χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 
αριθμός 

εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική 

περίοδο / 

μεσοδιάστημα 
εφαρμογών σε 

ημέρες 

γρ. / 100 
λίτρα 

ψεκ. υγρό 

γρ. / 
στρέμμα 

Όγκος 
ψεκ. 

Υγρού 
(λίτρα / 

στρέμμα) 

Εσπεριδοειδή:  

Γκρέιπ φρουτ  
CIDPA,  
Λεμονιές 
CIDLI, 
Μανταρινιές 
(Κλημεντίνες)   
CIDRE,   
Πορτοκαλιές 
CIDSI, 
Φράπα  
CIDGR, 
Κίτρο  
CIDME, 
Περγαμόντο 
CIDAB, 
Κουμκουάτ 
FOLSS, 
Νεραντζιά CIDAU 

Φυτόφθορα 
(Phytophthora sp. 

- PHYTSP) 

250 – 300 250 – 450 100 – 150 Πρώτος ψεκασμός 
την άνοιξη, στην 

αρχή της άνθησης, 
δεύτερος 

ψεκασμός το 
Ιούλιο και τρίτος 

τον Οκτώβρη-
Νοέμβρη. 

3 

Χρήσεις ήσσονος 
σημασίας  

Ακρόδρυα:  

Αμυγδαλιά  
PRNDU,  
Φιστικιά  
PIAVE, 
Φουντουκιά  
CYLAV,  
Καρυδιά  
IUGRE, Καστανιά 
CSNSA 

Φυτόφθορα 
(Phytophthora sp. 

- PHYTSP) 

250 – 300 200 – 360 80 – 120 Τρεις ψεκασμοί 
μέχρι την πλήρη 

άνθηση, με 
ελάχιστο 

μεσοδιάστημα 
εφαρμογών 3 

μήνες. 
(έως BBCH 65) 

3  
(μέχρι την πλήρη 

άνθηση) 
 

Μηλοειδή: 

Μηλιά  
MABSD,  
Αχλαδιά  
PYUCO,  
 
Χρήσεις ήσσονος 
σημασίας  

Κυδωνιά  
CYDOB,  
Αχλαδόμηλα  
PYUPC  
 

Φυτόφθορα 
λαιμού και ριζών 
(Phytophthora sp. 

- PHYTSP) 

250 – 300 200 – 360 80 – 120 Ο πρώτος 
ψεκασμός τον 

Απρίλιο, ο 
δεύτερος τον 

Ιούλιο και ο τρίτος 
τον Σεπτέμβρη- 

Οκτώβρη. 

3 
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Αμπέλι 
VITVI 
(οινοποιήσιμο 

και επιτραπέζιο) 

Περονόσπορος 
(Plasmopara 

viticola - PLASVI) 

250 – 300 75 – 330 30 – 110 Ψεκασμός λίγο 
πριν την άνθηση 
και επανάληψη 

κάθε 10-14 
ημέρες, εάν οι 
συνθήκες είναι 

ευνοϊκές για την 
ανάπτυξη της 

ασθένειας. 

4 / 10-14 

Φράουλα  
(Υ+Θ) 
FRAAN 

Φυτόφθορα 
λαιμού και ριζών 

(Phytophthora 
cactorum 
 - PHYTCC) 

250 250 100 Προληπτικοί 
ψεκασμοί έως την 

άνθηση. 
(BBCH 12-59) 

1-3 / 8-10 

 250 -- 10 Εμβάπτιση 
ριζώματος πριν τη 

φύτευση. 

1 

Τομάτα  
(Υ+Θ) 
LYPES 
 

Περονόσπορος 
(Phytophthora 

infestans 
- PHYTIN) 

200 – 300 200 - 300 100 Προληπτικοί 
ψεκασμοί 

φυλλώματος. 
(BBCH 14-89) 

1-3 / 8-10 

Αγγούρι 
(Υ+Θ) 
CUMSA, 
Κολοκύθι/ 
Κολοκυθάκι 
(Υ+Θ) 
CUUPG 

Περονόσπορος 
(Pseudoperonospora 

cubensis - PSPECU) 

200 – 300 160-300 80-100 Προληπτικοί 
ψεκασμοί 

φυλλώματος. 
(BBCH 14-89) 

1-3 / 8-10 

Πεπόνι 
(Υ+Θ) 
CUMME, 
Καρπούζι 
(Υ+Θ) 
CITLA 

Περονόσπορος 
(Pseudoperonospora 

cubensis - PSPECU) 

200 – 300 160-300 80-100 Προληπτικοί 
ψεκασμοί 

φυλλώματος. 
(BBCH 14-89) 

1-2 / 8-10 

Μαρούλι 
(Υ+Θ) 
LACSA 

Περονόσπορος 
(Bremia lactucae 

- BREMLAC) 

200 – 300 100-300 50-100 Προληπτικοί 
ψεκασμοί 

φυλλώματος. 
(BBCH 14-45) 

1-3 / 10-14 

Παρατηρήσεις:  
1. Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, να ακολουθούνται οι οδηγίες των Γεωργικών Προειδοποιήσεων. 

2. «Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις 
καλλιέργειες Αμυγδαλιά, Φιστικιά, Φουντουκιά, Καρυδιά, Καστανιά, Κυδωνιά και Αχλαδόμηλα από τη χρήση του 
σκευάσματος. Για τις εν λόγω χρήσεις (χρήσεις ήσσονος σημασίας) ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για 
πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.» 

 
 

10 Δηλώσεις 
επικινδυνότητας 

Η412: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες 
επιπτώσεις. 
 
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 
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11 Δηλώσεις 
προφύλαξης 

P405+102: Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. 
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 
 
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία. 
 
SP1: Μη ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.  

 

 

 

 

 
 

13 Προστασία των καταναλωτών  

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

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 

 
Τομάτα, Αγγούρι, 

Κολοκύθι / Κολοκυθάκι, 
Πεπόνι, Καρπούζι 

3 
 

 
Φράουλα (ψεκασμός 

φυλλώματος) 
14 

 

 
Φράουλα (εμβάπτιση 

ριζώματος) 
- 

 

 Εσπεριδοειδή, Μαρούλι 15  

 
Αμυγδαλιά, Φιστικιά, 

Φουντουκιά, Καρυδιά, 
Καστανιά 

Καλύπτεται από  το 
χρόνο εφαρμογής 
(μέχρι την πλήρη 

άνθηση- ΒΒCH65). 

 

 
Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, 

Αχλαδόμηλα,  Αμπέλι 
(οινοποιήσιμο και επιτραπέζιο) 

28 
 

 
 
 
 
ΙΙ.  Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. πρωτ. 6511/67362/21.09.2012 απόφασή μας όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει, σήμερα.  
 
 
 
 

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 

 
 

 
                  Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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