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Προς: 1. ΑΣ Δημητριακών Ορεστιάδας «Η Ένωση»
2. ΑΕΣ Μεσσηνίας «Η Ένωση»
Κοιν.:

BASF ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

ΘΕΜΑ: «Εξέταση αιτημάτων για κατά παρέκκλιση άδειες διάθεσης στην αγορά στα φυτοπροστατευτικά
προϊόντα (ζιζανιοκτόνα) που περιέχουν τη δραστική ουσία bentazone: BASAGRAN 48 SL για
χρήση σε σκόρδο, αραχίδα και βαμβάκι, καθώς και BASAGRAN SG για χρήση σε σκόρδο»

AΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού.
2. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25-5-2011, όπως ισχύει, σχετικά
με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δρ. ουσιών, στον οποίο περιλαμβάνεται η
δραστική ουσία bentazone.
3. Τον κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ανώτατα
όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής
προέλευσης, όπως ισχύει.
4. Το Νόμο υπ’ αριθ. 4036/2012 (Α΄ 8) με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά,
ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του ν.
4625/2019 (Α΄ 139) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/782 και θεσπίστηκαν
εναρμονισμένοι δείκτες κινδύνου για τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
5. Την αριθ. 5171/70387/15-5-2018 (Β΄ 1935) Υπ. Απόφαση “Καθορισμός των αναγκαίων
συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 «Επείγουσες καταστάσεις
φυτοπροστασίας» του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου”, όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) “Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης” και ειδικότερα το
άρθρο 109 αυτού.
7. Την αριθ. 4933/75184/25-05-2018 (Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ) απόφαση διορισμού του Προϊσταμένου
Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας.
8. Το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ».
9. Τη με αριθ. πρωτ. 1302/34055/30.1.20 αίτηση του ΑΣ Δημητριακών Ορεστιάδας «Η Ένωση».
10.Τη με αριθ. πρωτ. 2892/74154/6.3.20 αίτηση του ΑΕΣ Μεσσηνίας «Η Ένωση».
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11.Τη με αριθ. πρωτ. 3808/100270/10.4.20 αίτηση του ΑΣ Δημητριακών Ορεστιάδας «Η Ένωση».
12. Τη με αριθ. πρωτ. 3514/94520/1.4.20 αίτηση της εταιρείας BASF Ελλάς ΑΒΕΕ.
13.Τα σχετικά Υπηρεσιακά Σημειώματα του Τμήματος Προστασίας Φυτών της Διεύθυνσης Προστασίας
Φυτικής Παραγωγής, για τα ανωτέρω αιτήματα.
14.Τη σχετικές εισηγήσεις των ΔΑΟΚ, από τις περιοχές που αφορούν οι αιτήσεις.
15.Τα με αριθ. πρωτ. ΕΜΠ 482/6.3.20, ΕΜΠ 672/27.3.20 και ΕΜΠ 925/27.4.20 έγγραφα του
Εργαστηρίου Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων του ΜΦΙ.
16.Το από 20-05-2020 Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
17.Όπως προκύπτει από την αξιολόγηση των αιτήσεων, η δραστική ουσία bentazone εγκρίθηκε στην ΕΕ
με την Οδηγία 2000/68/ΕΚ. Η έγκριση ανανεώθηκε με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2018/660 και
λήγει στις 31-05-2025. Το σκεύασμα BASAGRAN 48 SL έχει έγκριση στη χώρα μας (αριθ. έγκρισης
7223) από το έτος 1982. Επαναξιολογήθηκε με τις ενιαίες αρχές και επανεγκρίθηκε με τη με αριθ.
123099/7.11.06 Υπ. Απόφαση. Η έγκρισή του είναι σε ισχύ και βρίσκεται σε διαδικασία ανανέωσής
της με βάση το άρθρο 43 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009. Στο εγκεκριμένο φάσμα δράσης του
περιλαμβάνονται οι καλλιέργειες: μπιζέλι, φασολάκια, ρύζι, καθώς και οι χλοοτάπητες (γκαζόν). Το
σκεύασμα BASAGRAN SG επίσης έχει έγκριση στη χώρα μας (αριθ. έγκρισης 70284) με βάση τις
ενιαίες αρχές. Η έγκρισή του είναι σε ισχύ και βρίσκεται σε διαδικασία ανανέωσής της με βάση το
άρθρο 43 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009. Στο εγκεκριμένο φάσμα δράσης του περιλαμβάνονται οι
καλλιέργειες: μπιζέλι, φασόλια, σιτηρά, τριφύλλι, μηδική, πατάτες και σόγια. Επιπλέον:
Α. BASAGRAN 48 SL σκόρδο και BASAGRAN SG σκόρδο: α) Τα εν λόγω σκευάσματα δεν είχαν
στο παρελθόν ούτε έχουν σήμερα έγκριση στο σκόρδο. Το σκεύασμα BASAGRAN 48 SL έχει
έγκριση για τη χρήση αυτή στη Βουλγαρία, οι αιτούμενες GAP συμφωνούν με την εγκεκριμένη GAP
στη Βουλγαρία. Η αιτούμενη GAP του σκευάσματος BASAGRAN SG είναι ίδια στη δόση δραστικής
ουσίας ανά στρέμμα και στην τελευταία ασφαλή επέμβαση πριν τη συγκομιδή με την αιτούμενη GAP
του σκευάσματος BASAGRAN 48 SL. Κατά συνέπεια διασφαλίζεται τόσο η αποτελεσματικότητα της
χρήσης όσο και η παραγωγή σκόρδων που δεν θα υπερβαίνουν το ισχύον MRL. β) Η ΔΑΟΚ Έβρου
(Ορεστιάδα), στην εισήγησή της αναφέρει ότι τα ζιζάνια της αίτησης αποτελούν κίνδυνο στην
καλλιέργεια του σκόρδου κατά την έννοια του άρθρου 53 του του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, γ)
Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, για την
καταπολέμηση στο σκόρδο των ζιζανίων που αναφέρονται στην αίτηση δεν υπάρχουν εγκεκριμένα
σκευάσματα, εκτός από τα ζιζάνια Raphanus raphanistrum και Sinapis arvensis, για τα οποία είναι
εγκεκριμένα σκευάσματα που περιέχουν τη δρ. ουσία pendimethalin. Σύμφωνα με τις απόψεις τόσο
των διεθνών φορέων όσο και των αξιολογητών, για να διασφαλίζεται το ενδεχόμενο ανάπτυξης
ανθεκτικότητας ενός ζιζανίου στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα απαιτείται η εναλλαγή σκευασμάτων
με δραστικές ουσίες από 4 διαφορετικές κατηγορίες δράσης, σε συνδυασμό βέβαια με άλλα μέτρα
διαχείρισης του κινδύνου (κατάλληλες καλλιεργητικές τεχνικές κλπ.). Από τα αναφερόμενα ανωτέρω
είναι προφανές ότι η προϋπόθεση αυτή δεν πληρείται στην εξεταζόμενη περίπτωση και επομένως
υπάρχει θέμα διαχείρισης ανθεκτικότητας. δ) Το Εργαστήριο Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων,
με το αριθ. ΕΜΠ 482/6.3.20 έγγραφό του αναφέρει ότι η εκτίμηση της επικινδυνότητας για την
ασφάλεια του καταναλωτή είναι αποδεκτή από τη χρήση του σκευάσματος BASAGRAN 48 SL,
σύμφωνα την προτεινόμενη Ο.Γ.Π. και δεν αναμένεται υπέρβαση των ΑΟΥ στο σκόρδο, όπως
ορίζονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 1146/2014. Η αιτούμενη GAP του σκευάσματος BASAGRAN SG
είναι ίδια στη δόση δραστικής ουσίας ανά στρέμμα και στην τελευταία ασφαλή επέμβαση πριν τη
συγκομιδή με την αιτούμενη GAP του σκευάσματος BASAGRAN 48 SL.
Β. BASAGRAN 48 SL – αραχίδα: α) Το σκεύασμα είχε έγκριση στο παρελθόν και για την
καλλιέργεια της αραχίδας (για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων και της κύπερης). Κατά τη
διαδικασία επανέγκρισης του σκευάσματος κατόπιν αξιολόγησης με τις ενιαίες αρχές, η κάτοχος της
έγκρισης εταιρεία δεν υποστήριξε την εν λόγω χρήση. Ως εκ τούτου από την επανέγκριση του
σκευάσματος και μετά (7-11-2006) η αραχίδα δεν περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο φάσμα δράσης του
BASAGRAN 48 SL. β) Η αιτούμενη ορθή γεωργική πρακτική (GAP) (1 εφαρμογή με δόση 1,2 kg
a.i./ha) είναι ίδια με αυτή που ήταν εγκεκριμένη όταν το σκεύασμα είχε έγκριση στην καλλιέργεια της
αραχίδας, και καλύπτεται (είναι λιγότερο κρίσιμη) από αυτή που χρησιμοποιήθηκε για τη θέσπιση του
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ισχύοντος μεγίστου ορίου υπολειμμάτων (MRL) στην αραχίδα (2 εφαρμογές με δόση 1,12 kg a.i./ha),
γ) Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, για την
αντιμετώπιση των προαναφερθέντων ζιζανίων στην αραχίδα, δεν υπάρχουν εγκεκριμένα σκευάσματα.
BASAGRAN 48 SL – βαμβάκι:
α) Το σκεύασμα BASAGRAN 48 SL έχει έγκριση κατόπιν αξιολόγησης με τις ενιαίες αρχές. Στο
εγκεκριμένο φάσμα δράσης του δεν περιλαμβάνεται η καλλιέργεια του βαμβακιού. β) Σύμφωνα με το
αριθ. ΕΜΠ 925/27.4.20 έγγραφο του Εργαστηρίου Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων του ΜΦΙ: η
εκτιμώμενη μακροπρόθεσμη και βραχεία διατροφική έκθεση δεν υπερβαίνει τις τοξικολογικές τιμές
αναφοράς. Δεν αναμένεται υπέρβαση των ΑΟΥ στον βαμβακόσπορο, όπως ορίζονται από τον
Κανονισμό (ΕΕ) 1146/2014. γ) Όπως προκύπτει από το Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος
Προστασίας Φυτών της Υπηρεσίας μας, συντρέχει η συνθήκη της παραγράφου Α5 του άρθρου 3 της
αριθ. 5171/70387/15-5-2018 (Β΄ 1935) Υπ. Απόφασης, με εξαίρεση τα ζιζάνια της κύπερης, όσον
αφορά τον ορισμό του κινδύνου.
18.Με βάση το άρθρο 3 της αριθ. 5171/70387/15-5-2018 (Β΄ 1935) Υπ. Απόφασης, για να χορηγηθεί
κατά παρέκκλιση άδεια πρέπει να υφίσταται κίνδυνος που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με άλλα
εύλογα μέσα και ορίζονται οκτώ περιπτώσεις με τις οποίες καθορίζεται η έννοια του κινδύνου. Για να
χορηγηθεί κατά παρέκκλιση άδεια, θα πρέπει να συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις εν λόγω
περιπτώσεις. Στα εξεταζόμενα αιτήματα συντρέχουν οι περιπτώσεις: α) για τη χρήση στο σκόρδο: η
αριθ. 1 (απουσία εγκεκριμένων φπ) για τα ζιζάνια Cyperus esculentus, C. difformis, Sonchus asper και
Xanthium strumarium και αριθ. 3 (πιθανή ανάπτυξη ανθεκτικότητας) για όλα τα αιτούμενα ζιζάνια. β)
Για την αραχίδα: η περίπτωση αριθ. 1 (απουσία εγκεκριμένων φπ). Για το βαμβάκι: η περίπτωση αριθ.
5 (η ανάγκη κάλυψης αναγκών φυτοπροστασίας μιας καλλιέργειας σε διαφορετικό βλαστικό στάδιο
από αυτό που δύνανται να καλύψουν τα εγκεκριμένα φ.π., και η ανάγκη αντιμετώπισης οργανισμού
στόχου σε διαφορετικό στάδιο ανάπτυξης από αυτό που δύνανται να καλύψουν τα εγκεκριμένα φπ).
19.Ο συντελεστής στάθμισης των σκευασμάτων με δραστική ουσία bentazone είναι οκτώ (8), καθώς
κατατάσσετε στην ομάδα 2 κατηγορία Δ στο παράρτημα της οδηγίας (ΕΕ) 2019/782. Συνεπώς τυχόν
ξεχωριστή έγκριση των εξεταζόμενων σκευασμάτων και χρήσεων θα επιβαρύνει κατά 4 x 8 = 32
μονάδες στον υπολογισμό του εναρμονισμένου δείκτη κινδύνου 2, για το 2020, για τη χώρα μας.
Αντιθέτως, έγκριση των αιτούμενων σκευασμάτων με μία Απόφαση, θα επιβαρύνει μόνο κατά 8
μονάδες στον υπολογισμό του εναρμονισμένου δείκτη κινδύνου 2 για το 2020, για τη χώρα μας.
Αποφασίζουμε
Α.
;;

I.
1.

Χορηγούμε κατά παρέκκλιση άδειες διάθεσης στην αγορά, στα ακόλουθα φυτοπροστατευτικά
προϊόντα (ζιζανιοκτόνα) που περιέχουν τη δραστική ουσία bentazone, για χρήση εντός των
αντίστοιχων Περιφερειακών Ενοτήτων και με τα εξής στοιχεία:
BASAGRAN 48 SL, (αριθμός έγκρισης 7223), για χρήση στο σκόρδο εντός των Περιφερειακών
Ενοτήτων Έβρου και Αρκαδίας:
Έναρξη ισχύος της κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά: 03/06/2020
Λήξη ισχύος της κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά: 01/10/2020

2.
Πεδίο Εφαρμογής

-Σκόρδο
(ALLSA)

Στόχος

Κίτρινη Κύπερη
(Cyperus esculentus, CYPES),
Μοσχοκύπερη
(C. difformis, CYPDI),
Αγριομελιτζάνα
(Xanthium strumarium, XANST),
Άγριο Σινάπι

Δόσεις σκευάσματος
κ. εκ./
Όγκος ψεκ.
στρέμμα υγρού (λίτρα
/ στρέμμα)
200

20-40

Τρόπος και
χρόνος
εφαρμογής
Μία
εφαρμογή
από το
τρίτο
πραγματικό
φύλλο
μέχρι και

Μέγιστος
αριθμός
εφαρμογών /
καλλιεργητική
περίοδο
1
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το τέταρτο
πραγματικό
φύλλο

(Sinapis arvensis, SINAR),
Ραπανίδα
(Raphanus raphanistrum, RAPRA),
Ζωχός
(Sonchus asper, SONAS)

Παρατηρήσεις:
•Για να δράσει το ζιζανιοκτόνο δεν πρέπει να βρέξει ή να ποτίσουμε με τεχνητή βροχή για 5-6 ώρες μετά
την εφαρμογή. Καλό είναι να έχει γίνει πότισμα 2-3 μέρες πριν την εφαρμογή.
•Μην ψεκάζετε όταν οι καλλιέργειες είναι αδύνατες ή ταλαιπωρημένες από παγωνιές, ξηρασία, χαλάζι ή
ασθένειες και έντομα.
3.

Προστασία των καταναλωτών:

3.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs): Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005, όπως ισχύει.
Φυτικά προϊόντα
Σκόρδο

3.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Ημέρες
30

4.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. 123099/7.11.06 Απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ.
7223 άδεια διάθεσης στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) BASAGRAN 48 SL (δραστική
ουσία: bentazone), όπως ισχύει.

II.

BASAGRAN SG, αριθμός έγκρισης 70284, για χρήση στο σκόρδο εντός των Περιφερειακών
Ενοτήτων Έβρου και Αρκαδίας:

1.

Έναρξη ισχύος της κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά: 03/06/2020
Λήξη ισχύος της κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά: 01/10/2020

2.
Πεδίο Εφαρμογής

-Σκόρδο
(ALLSA)

Στόχος

Κίτρινη Κύπερη
(Cyperus esculentus, CYPES),
Μοσχοκύπερη
(C. difformis, CYPDI),
Αγριομελιτζάνα
(Xanthium strumarium, XANST),
Άγριο Σινάπι
(Sinapis arvensis, SINAR),
Ραπανίδα
(Raphanus raphanistrum, RAPRA),
Ζωχός
(Sonchus asper, SONAS)

Δόσεις σκευάσματος
κ. εκ./
Όγκος ψεκ.
στρέμμα υγρού (λίτρα
/ στρέμμα)
110

20-40

Τρόπος και
χρόνος
εφαρμογής
Μία
εφαρμογή
από το
τρίτο
πραγματικό
φύλλο
μέχρι και
το τέταρτο
πραγματικό
φύλλο

Μέγιστος
αριθμός
εφαρμογών /
καλλιεργητική
περίοδο
1

Παρατηρήσεις:
•Για να δράσει το ζιζανιοκτόνο δεν πρέπει να βρέξει ή να ποτίσουμε με τεχνητή βροχή για 5-6 ώρες μετά
την εφαρμογή. Καλό είναι να έχει γίνει πότισμα 2-3 μέρες πριν την εφαρμογή.
•Μην ψεκάζετε όταν οι καλλιέργειες είναι αδύνατες ή ταλαιπωρημένες από παγωνιές, ξηρασία, χαλάζι ή
ασθένειες και έντομα.
3.

Προστασία των καταναλωτών:

3.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs): Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005, όπως ισχύει.
3.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Φυτικά προϊόντα
Σκόρδο

Ημέρες
30
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4.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. 5549/75614/29.5.18 Απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με
αριθ. 70284 άδεια διάθεσης στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) BASAGRAN SG
(δραστική ουσία: bentazone).

III. BASAGRAN 48 SL, αριθμός έγκρισης 7223, για χρήση στην αραχίδα εντός των Περιφερειακών
Ενοτήτων Μεσσηνίας, Ηλείας και Σερρών:
1.

Έναρξη ισχύος της κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά: 03/06/2020
Λήξη ισχύος της κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά: 01/10/2020

2.
Πεδίο
Εφαρμογής

Αραχίδα
(ARHHY)

Στόχος

Αγριομελιτζάνα
(Xanthium stumariu -XANST)
Τάτουλας
(Datura stramonium-DATST)
Kύπερη
(Cyperus esculentus-CYPES)

Δόσεις σκευάσματος
κ. εκ./ στρέμμα
Όγκος
ψεκ. υγρού
(λίτρα /
στρέμμα)

150-250
ανάλογα με το
είδος και το στάδιο
ανάπτυξης των
ζιζανίων. Η
μεγαλύτερη δόση
αντιστοιχεί σε
μεγαλύτερο στάδιο
ανάπτυξης των
ζιζανίων.

30-40

Τρόπος και
χρόνος
εφαρμογής

Μέγιστος
αριθμός
εφαρμογών /
καλλιεργητική
περίοδο

Μία
εφαρμογή
από το
δεύτερο
πραγματικό
φύλλο μέχρι
και το
πέμπτο
πραγματικό
φύλλο

1

Παρατηρήσεις:
•Για να δράσει το ζιζανιοκτόνο δεν πρέπει να βρέξει ή να ποτίσουμε με τεχνητή βροχή για 5-6 ώρες μετά
την εφαρμογή. Καλό είναι να έχει γίνει πότισμα 2-3 μέρες πριν την εφαρμογή.
•Μην ψεκάζετε όταν οι καλλιέργειες είναι αδύνατες ή ταλαιπωρημένες από παγωνιές, ξηρασία, χαλάζι ή
ασθένειες και έντομα.
3.

Προστασία των καταναλωτών:

3.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs): Σύμφωνα με τον Κανονισμό 396/2005, όπως ισχύει.
3.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:
4.

Αραχίδα: Μη εφαρμόσιμο (η τελευταία επέμβαση
καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής)

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. 123099/7.11.06 Απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ.
7223 οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) BASAGRAN 48 SL (δρ.
ουσία: bentazone), όπως ισχύει.

IV. BASAGRAN 48 SL, αριθμός έγκρισης 7223, για χρήση στο βαμβάκι εντός των Περιφερειακών
Ενοτήτων Έβρου, Σερρών, Πέλλας, Λάρισας, Τρικάλων και Φθιώτιδας:
1.

Έναρξη ισχύος της κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά: 03/06/2020
Λήξη ισχύος της κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά: 01/10/2020
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2.
Πεδίο
Εφαρμογής

Βαμβάκι
GOSHI

Στόχος

Αγριοβαμβακιά
(Abutilon theofrastii, ABUTH),
Τάτουλας
(Datura stramonium, DATST)
Αγριομελιτζάνα
(Xanthium strumarium,
XANST)

Δόσεις σκευάσματος
κ. εκ./
Όγκος ψεκ.
στρ.
υγρού (λίτρα
/ στρέμμα)

200

20-40

Τρόπος και χρόνος
εφαρμογής

Μέγιστος
αριθμός
εφαρμογών /
καλλιεργητική
περίοδο

1 μεταφυτρωτική
εφαρμογή με
κατευθυνόμενο
ψεκασμό μεταξύ των
γραμμών από το
στάδιο των 5
πραγματικών φύλλων
έως πριν την έναρξη
της άνθησης
(μεταφυτρωτική
εφαρμογή
BBCH 15 - 29)

1

Παρατηρήσεις:
Ο ψεκασμός πρέπει να είναι αυστηρά κατευθυνόμενος μεταξύ των γραμμών. Τα σταγονίδια του
ψεκαστικού διαλύματος δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με τα στελέχη και το φύλλωμα των
φυτών του βαμβακιού.
Για να δράσει το ζιζανιοκτόνο δεν πρέπει να βρέξει ή να ποτίσουμε με τεχνητή βροχή για 5-6 ώρες
μετά την εφαρμογή.
Μην ψεκάζετε όταν οι καλλιέργειες είναι αδύνατες ή ταλαιπωρημένες από παγωνιές, ξηρασία, χαλάζι
ή ασθένειες και έντομα.
3.

Προστασία των καταναλωτών:

3.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs): Σύμφωνα με τον Κανονισμό 396/2005, όπως ισχύει.
3.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:
4.

Βαμβάκι: μη εφαρμόσιμο
(εφαρμογή πριν την έναρξη της άνθησης)

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. 123099/7.11.06 Απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ.
7223 οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) BASAGRAN 48 SL (δρ.
ουσία: bentazone), όπως ισχύει.

Β.

Ανάκληση των εγκρίσεων:
Οι ανωτέρω κατά παρέκκλιση άδειες διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθούν οποιαδήποτε
στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή τους δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή
παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκαν.

Γ.

Γενικές υποχρεώσεις:
1. Οι αιτούντες την κατά την παρέκκλιση του άρθρου 53 του καν. 1107/2009 άδεια διάθεσης στην
αγοράς είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή της, ενώ οι ίδιοι και/ή ο κάτοχος της άδειας
διάθεσης στην αγορά, υποχρεούνται να ενημερώνουν την οικεία Περιφερειακή Ενότητα και την
υπηρεσία μας εάν περιέλθει σε γνώση τους οποιαδήποτε δυσμενή επίπτωση από χρήση σύμφωνα
με το σημείο 2 παραπάνω. Επισημαίνεται ότι τυχόν απόκρυψη κάθε σχετικής πληροφορίας
αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται και η κατά παρέκκλιση
άδεια.
2. Ο κάτοχος των εγκρίσεων θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του
σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για
οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
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3. Ο κάτοχος των αδειών οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων
που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η
παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
4. Στο έντυπο ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης, θα πρέπει να ταυτοποιείται το χωράφι στο
οποίο θα γίνει η εφαρμογή, π.χ. με γεωγραφικές συντεταγμένες.
5. Σε εφαρμογή του άρθρου 67 του Kαν. 1107/2009, οι αιτούντες και ο κάτοχος της άδειας διάθεσης
στην αγορά, οφείλουν να συγκεντρώσουν και να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας το αργότερο έως
31.12.2020 ξεχωριστές ή από κοινού εκθέσεις με πληροφορίες:
5.1. Για τη συνολική ποσότητα σκευασμάτων που χρησιμοποιήθηκαν σε εφαρμογή της παρούσας.
5.2. Για τη συνολική έκταση σε στρέμματα στην οποία χρησιμοποιήθηκαν τα σκευάσματα σε
εφαρμογή της παρούσας.
5.3. Παρακολούθησης των πληθυσμών για τα ζιζάνια στόχους.
5.4. Καταγραφής καλλιεργητικών πρακτικών και λοιπών φυτοπροστατευτικών προϊόντων που
εφαρμόστηκαν στις εκτάσεις που χρησιμοποιήθηκαν τα σκευάσματα.
6. Κάθε επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων κάτοχος των σκευασμάτων, υποχρεούται να
παραδώσει στον προμηθευτή μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήξη της
κατά παρέκκλιση άδειας, κάθε ποσότητα των σκευασμάτων που δε χρησιμοποίησε.
7. Οι ενδιαφερόμενοι, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την
ανάρτηση της παρούσας στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
κ.α.α.

Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ

