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ΘΕΜΑ: « Τροποποίηση της με αριθ. 70.095 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) AGIL 10 EC (δρ. ου.: propaquizafop), ως προς το φάσμα δράσης » 
 

 

AΠΟΦΑΣΗ  

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

 

      Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 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 45 αυτού.  

2. Το νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση 

αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 

αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.  

4. Το με αριθ. πρωτοκόλλου 10265/13.6.16 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. 

5. Τη με αρ. πρ. 10896/119594/26.10.16 αίτηση της εταιρείας ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ. 

6. Την με αριθ. 9379/119137/2.11.15 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2367/4.11.15) με θέμα την 

“Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό 

Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και 

Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
 

Α. Τροποποιούμε τη με αριθ. 70.095 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) AGIL 

10 EC (δρ. ουσία: propaquizafop) που χορηγήθηκε με τη αριθ. 9582/106948/27.8.14 Απόφασή μας και 

τροποποιήθηκε με τη με αριθ. 6780/79970/17.7.15 Απόφασή μας, ως προς το φάσμα δράσης (αφαίρεση 

της πορφυρής κύπερης (cyperus rotundus)). Η παράγραφος 5 διαμορφώνεται ως ακολούθως:      
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5. 5.1 Φάσμα δράσης: 

Πεδίο 

Εφαρμογής 
Στόχος 

Δόσεις σκευάσματος 

Χρόνος εφαρμογής 

Μέγιστος αριθμός 

εφαρμογών ανά 

Καλλιεργητική 

περίοδο 

κ.εκ./ 

στρέμμα 

Όγκος ψεκ. 

υγρού λίτρα 

/ στρ 

Εσπεριδοειδή  

(Λεμονιά, 

Πορτοκαλιά, 

Μανταρινιά 

/Κλημεντίνες, 

Tangerine 

Γκρέιπ φρουτ, 

Φράπες,  

Περγαμόντο, 

Νεραντζιά, 

Κιτριά 

Κουμκουάτ) 

Ετήσια και 

πολυετή 

αγρωστώδη  

ζιζάνια * 

 

 

α) 75-120 

 

 

 

β) 150-200 

 

 

γ) 100-150 

20-60 Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων. 

α) Για ετήσια ζιζάνια: από το 

στάδιο των 2-3 φύλλων έως 

την έναρξη επιμήκυνσης του 

στελέχους των ζιζανίων 

β) Για  πολυετή ζιζάνια: όταν 

το ύψος των ζιζανίων είναι 15-

20 εκ. 

γ) Για το βέλιουρα (Sorghum 

halepense): όταν το ύψος των 

ζιζανίων είναι 30-40 εκ. 

1 (πριν την 

άνθηση της 

καλλιέργειας) 

Ακρόδρυα  

(Αμυγδαλιά, 

Καστανιά, 

Φιστικιά 

Καρυδιά, 

Φουντουκιά, 

Κουκουναριά) 

>> >> >> >> 1 (πριν την 

άνθηση της 

καλλιέργειας) 

Μηλιά, Αχλαδιά >> >> >> >> 1 

Ροδακινιά, 

Νεκταρινιά 

>> >> >> >> 1 

 

Βερικοκιά, 

Δαμασκηνιά, 

Κερασιά 

>> >> >> >> 1 (πριν την 

άνθηση της 

καλλιέργειας) 

Αμπέλι  >> >> >> >> 1 

 

Καρότο 

Ρίζα μαϊντανού 

 

>> α) 75-120 

 

β) 150 

 

γ) 100-150 

>> >> 1 

ΠΑΝΤΖΑΡΙ 

(Χρήση 

ήσσονος 

σημασίας) 

>> 75-100 >> >> 1 

Σκόρδο, 

Κρεμμύδια, 

Aσκαλώνια 

>> α) 75-120  

 

β) 150-200  

 

γ) 100-150 

>> >> 1 

Τομάτα,  

Μελιτζάνα  

>> >> >> >> 1 

 

ΜΠΑΜΙΑ 

(Χρήση 

ήσσονος 

σημασίας) 

>> >> >> >> 1 

ΠΕΠΟΝΙ 

(υπαίθρου) 

>> >> >> >> 1 

Μπρόκολο  >> >> >> >> 1 

 

Σπανάκι 

 

>> α) 75-120 

 

β) 150 

 

γ) 100-150 

>> >> 1 
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Μάραθος >> α) 75-120 

 

β) 125 

 

γ) 100-125 

>> >> 1 

 

Σπαράγγι >> α) 75-120 

 

β) 120 

 

γ) 100-120 

>> >> 1 

Φασολάκια, 

Αρακάς 

(φρέσκα) 

 

>> α) 75-120 

 

β) 150-200 

 

γ) 100-150  

>> >> 1 

Όσπρια: 

Αρακάς 

Ρεβίθια 

Φακές 

Φασόλια  

Λούπινα 

Κουκιά 

>> α) 75-120 

 

β) 150 -200 

 

γ) 100-150 

>> >> 1 

Ελαιοκράμβη  

Βαμβάκι  

Λινάρι  

 

>> α) 75-120 

 

β) 150-200 

 

γ) 100-150  

>> >> 1 

Ηλίανθος 

Σόγια  

>> 75-120 

 

>> >> 1 

Πατάτα >> α) 75-120 

 

β) 150 

 

γ) 100-150 

>> >> 1 

Ζαχαρότευτλα 

 

>> α) 75-120 

 

β) 150-200 

 

γ) 100-150 

>> >> 1 

Μηδική 

Τριφύλλι 

Βίκος  

 

>> α) 75-120 

 

β) 150 

 

γ) 100-150 

>> >> 1 

Καπνός  

 

>> α) 75-120 

 

β) 150-200 

 

γ) 100-150 

>> >> 1 

Καλλωπιστικά 

φυτά 

Φυτώρια  

Δασικά δένδρα 

>> α) 75-120 
 

β) 150-200 
 

γ) 100-150 

>> >> 1 

Ρύζι  

 

 

Ετήσια αγρωστώδη  

ζιζάνια 

75-120 

 

>> Η εφαρμογή γίνεται πριν τη 

σπορά της καλλιέργειας και 

μεταφυτρωτικά των ζιζανίων 

(ως ανωτέρω) σε 

αποστραγγισμένο έδαφος 

1 
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Παρατηρήσεις: 

 Η εφαρμογή συνιστάται να γίνεται πριν καλυφθούν τα ζιζάνια από την καλλιέργεια.  

 Η δόση εφαρμογής κυμαίνεται ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης των ζιζανίων.  

*Καταπολεμούμενα ζιζάνια:    

Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια: 

Alopecurus myosuroides (Αλεπονουρά), Avena fatua & Α. sterilis (Αγριοβρώμη μεγάλη και μικρή), Bromus spp. 

(Βρώμοι), Digitaria sanguinalis (Αιματόχορτο), Echninochloa crus-galli & Ε. colonum (Μουχρίτσα & μικρή 

μουχρίτσα), Eleusine indica (Ελευσίνη), Hordeum spp. (αγριοκρίθαρο), Lolium spp (΄Ηρες), Phalaris spp. 

(Φαλαρίδες), Panicum spp. (Πάνικο), Setaria spp. (Σετάριες), Sorghum halepense (Βέλιουρας από σπόρο), 

Triticum spp. (Σιτάρια)  

Πολυετή ζιζάνια: 

Αgropyron/Elymus repens (Αγρόπυρο/Ελυμος), Agrostis spp (Άγρωστης), Cynodon dactylon (Αγριάδα), 

Paspalum spp. (Πάσπαλο),  Poa trivialis (Τραχεία λειβαδοπόα), Poa pratensis (λεία λειβαδοπόα), Sorghum 

halepense (Βέλιουρας από ριζώματα). 

Για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας παντζαριού και μπάμιας δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα 

και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες από τη χρήση του 

σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν 

την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος. Υπεύθυνος σε σχέση με τις 

αποτυχίες όσον αφορά την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα του προϊόντος για τις χρήσεις αυτές, είναι 

το πρόσωπο που χρησιμοποιεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν.  

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GAP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ. 

Οι χρήσεις  του πίνακας που ακολουθεί θα χορηγηθούν σύμφωνα με την παρακάτω ΟΓΠ όταν καθοριστούν 

στον κανονισμό 396/2005 MRLs. Ο κάτοχος της έγκρισης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια αρχή. 
Λάχανο 

Κουνουπίδι 

 

Ετήσια και 

πολυετή 

αγρωστώδη  

ζιζάνια * 

 

α) 75-120 

 

β) 150 -200 

 

γ) 100-150 

20-60 Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων. 

α) Για ετήσια ζιζάνια: από το 

στάδιο των 2-3 φύλλων έως 

την έναρξη επιμήκυνσης του 

στελέχους των ζιζανίων 

β) Για  πολυετή ζιζάνια: όταν 

το ύψος των ζιζανίων είναι 15-

20 εκ. 

γ) Για το βέλιουρα (Sorghum 

halepense): όταν το ύψος των 

ζιζανίων είναι 30-40 εκ. 

1 

 

Μαρούλι και 

λοιπά σαλατικά  

Ραδίκι  

Μαϊντανός 

(φύλλα) 

>> α) 75-120 

 

β) 150 

 

γ) 100-150 

>> >> 1 

 

B. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 9582/106948/27.8.14 Απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

 
 

 

 

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προστασίας 

          Φυτικής Παραγωγής 
 

 

 

 Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ  
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