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Αθήνα,
07 – 05 - 2015
Αριθ. πρωτ: 3503/41218

Προς: 1. Α.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΥΝ. ΠΕ
2. Α.Σ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Κοιν.:

BASF Ελλάς ΑΒΕΕ

«Χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά στο
φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) BASAGRAN 48 SL (δραστική ουσία:
bentazone), για χρήση στην καλλιέργεια της αραχίδας »

AΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 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 ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού.
2. Το Νόμο υπ’ αριθ. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/27-01-2012/τΑ΄) με θέμα «Διάθεση γεωργικών
φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις».
3. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου
2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών
ουσιών στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η δραστική ουσία bentazone.
4. Τον κανονισμό 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 ισχύει.
5. Τη 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 (επανέγκριση με τις
ενιαίες αρχές), όπως ισχύει.
6. Το με αριθ. 4453/6.5.14 έγγραφο της ΔΑΟΚ Μεσσηνίας που αφορά το ανωτέρω θέμα.
7. Τη με αριθ. Υ103/2.3.15 (ΦΕΚ 309/Β΄/2.3.15) Απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα “Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Ευάγγελο Αποστόλου, του Δημητρίου”.
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8. Τη με αριθ. πρωτ. 5726/59193/7.5.14 αίτηση του Α.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΥΝ. ΠΕ, που
εκπροσωπεί και τον ΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ.
9. Το σχετικό εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
Αποφασίζουμε
1Α. Χορηγούμε κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά 120 ημερών στο
φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) BASAGRAN 48 SL (δραστική ουσία:
;;
bentazone, αριθμός έγκρισης 7223, κάτοχος έγκρισης: BASF Ελλάς ΑΒΕΕ), στην
καλλιέργεια της αραχίδας, για χρήση από τα μέλη των Α.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΥΝ. ΠΕ
και ΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ,
με τα ακόλουθα στοιχεία:
1.

Έναρξη ισχύος της κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά: 07-05-2015
Λήξη ισχύος της κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά: 03-09-2015
(διάρκεια ισχύος 120 ημέρες).

5.1 Φάσμα δράσης
5.
Πεδίο
Στόχος
Εφαρμογής

Αραχίδα

Αγριομελιτζάνα
(Xanthium
stumarium),
Τάτουλας
(Datura
starmonium)
Kύπερη
(Cyperus
esculentus)

Δόσεις σκευάσματος
κ. εκ./ στρέμμα
Όγκος ψεκ.
υγρού λιτρα
/ στρέμμα
150-250
ανάλογα με το είδος και το
στάδιο ανάπτυξης των ζιζανίων.
Η μεγαλύτερη δόση αντιστοιχεί
στα μέτρια ευαίσθητα ζιζάνια ή
σε μεγαλύτερο στάδιο
ανάπτυξης των ζιζανίων.

30-40

Τρόπος και
χρόνος
εφαρμογής
Μία εφαρμογή
από το δεύτερο
πραγματικό
φύλλο μέχρι και
το πέμπτο
πραγματικό
φύλλο.

Μέγιστος αριθμός
εφαρμογών ανά
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.

23.

Προστασία των καταναλωτών:
Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων
(MRLs):
bentazone:
Τελευταία επέμβαση πριν τη
συγκομιδή:

24.

Φυτικά προϊόντα
MRLs (mg/kg)
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 396/2005, όπως ισχύει σήμερα
Φυτικά προϊόντα
αραχίδα

Ημέρες
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 (δραστική ουσία: bentazone), όπως ισχύει σήμερα.
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Β.

Ανάκληση της έγκρισης:
Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι
για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή
παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

Γ.

Γενικές υποχρεώσεις:
1. Οι Α.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΥΝ. ΠΕ και ΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ είναι υπεύθυνοι για την ορθή
εφαρμογή της και υποχρεούνται να ενημερώνουν την οικεία Περιφερειακή Ενότητα και την
υπηρεσία μας εάν περιέλθει σε γνώση τους οποιαδήποτε δυσμενή επίπτωση από τη χρήση του
σκευάσματος στην αραχίδα. Επισημαίνεται ότι τυχόν απόκρυψη κάθε σχετικής πληροφορίας
αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά.
2. Οι Α.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΥΝ. ΠΕ και ΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ οφείλουν να συγκεντρώσουν και να
υποβάλουν στην Υπηρεσία μας το αργότερο δύο μήνες μετά τη λήξη της παρούσας κατά
παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά, τα ακόλουθα στοιχεία:
-ποσότητα σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε σε εφαρμογή της παρούσας απόφασης.
-έκταση σε στρέμματα στην οποία χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα σε εφαρμογή της παρούσας
απόφασης.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

