
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αθήνα,   31.07.2019 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 6839/160819 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ   
    
Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: ASCENZA AGRO S.A., Πορτογαλία 
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  (δια του υπεύθυνου επικοινωνίας 
Πληροφορίες:  Κ. Μητσοπούλου  Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.  
Τηλέφωνο:  210 92 87 165   – «AGRIBIZ» 

Ξενίας 1, 115 27, Αθήνα) 
e-mail: kmitsopoulou@minagric.gr e-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.com  
 
ΘΕΜΑ:«Τροποποίηση της με αριθμό 70325 άδειας διάθεσης στην αγορά του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) DEFLEXO ULTRA (S-metolachlor 35% β/o + 
Sulcotrione 10% β/ο) ως προς την κατηγορία και τον τρόπο δράσης, 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) 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 την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και 
ειδικότερα το άρθρο 51 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 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. 

4. 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. 

5. Τη με αριθμό 10088/115732/26-9-2013 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». 

6. Την Κατευθυντήρια Οδηγία SANCO 7525/VI/95 Rev. 10.3 (13.06.2017) σχετικά με την 
παρέκταση και τις απαιτήσεις για τον καθορισμό των ΑΟΚ «ανώτατα όρια καταλοίπων». 

7. Την 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 
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“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. 

8. Τη με αριθ. πρωτ. 13184/176245 π.ε./22.03.2019 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με 
αριθμό 70325 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
(ζιζανιοκτόνο) DEFLEXO ULTRA (S-metolachlor 35% β/o + Sulcotrione 10% β/ο), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 

9. Τη με αριθ. πρωτ. 6839/160819/02.07.2019 αίτηση της εταιρείας ASCENZA AGRO S.A., 
Πορτογαλίας, δια του υπεύθυνου επικοινωνίας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. – 
«AGRIBIZ». 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Α Τροποποιούμε την με αριθμό 70325 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) DEFLEXO ULTRA (S-metolachlor 35% β/o + Sulcotrione 10% β/ο), που 
χορηγήθηκε με την Υπ. Αριθ. 13184/176245 π.ε./22.03.2019 απόφαση του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως προς την κατηγορία και τον τρόπο δράσης, 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 4, 5 και 13 διαμορφώνονται ως εξής: 
 

4 Κατηγορία και 
τρόπος 
δράσης: 

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών και 
πλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο, στο γλυκό καλαμπόκι και 
στο σόργο.  
Μίγμα δυο δραστικών ουσιών:  

 το S-metolachlor, παρεμποδίζει τη διαίρεση των κυττάρων 
και την ανάπτυξη βλαστών και ριζών και  

 το sulcotrione, παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση των 
καροτινοειδών µε δράση στο ένζυμο 4-ΗPPD. 

 

 

5 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος Τρόπος και χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγιστος 
αριθμός 

εφαρμογών 
ανά 

καλλιεργητική 
περίοδο 

κ.εκ./στρ. Όγκος ψ.υ. 
λίτρα/ στρ. 

Αραβόσιτος 
ZEAMX  

 

Ετήσια 
πλατύφυλλα 

και 
αγρωστώδη 

ζιζάνια*  

350 
 

 

20 – 30  Προφυτρωτικά ή 
νωρίς 

μεταφυτρωτικά 
μέχρι και το 4ο 

φύλλο της 

1 
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καλλιέργειας 
(έως BBCH14) 

Γλυκό 
καλαμπόκι** 
ZEAMS 
(Χρήση 
Ήσσονος 
Σημασίας) 

 

Ετήσια 
πλατύφυλλα 

και 
αγρωστώδη 

ζιζάνια* 

350 
 

20 – 30  
 

Προφυτρωτικά ή 
νωρίς 

μεταφυτρωτικά 
μέχρι και το 4ο 

φύλλο της 
καλλιέργειας 
(έως BBCH14) 

1 

Σόργο**  
SORVU 
(Χρήση 
Ήσσονος 
Σημασίας) 
Παρατηρήσεις: 
 
*Καταπολεμούμενα ζιζάνια: 
Προ-φυτρωτική εφαρμογή: 
Ετήσια ευαίσθητα πλατύφυλλα ζιζάνια:  
Αγριοβαμβακιά (Abutilon theophrasti - ABUTH)  
Αγριοτοματιά (Solanum nigrum - SOLNI) 
Βλήτο τραχύ (Amaranthus retroflexus - AMARE) 
Λουβουδιά (Chenopodium album - CHEAL)  
 
Ετήσια ευαίσθητα αγρωστώδη ζιζάνια:  
Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli - ECHCG) 
 
Mεταφυτρωτική εφαρμογή: 
Ετήσια ευαίσθητα πλατύφυλλα ζιζάνια: 
Αγριοβαμβακιά (Abutilon theophrasti - ABUTH)  
Αγριοτοματιά (Solanum nigrum - SOLNI) 
Βλήτο τραχύ (Amaranthus retroflexus - AMARE) 
Λουβουδιά (Chenopodium album - CHEAL)  
Αγριοπιπεριά (Persicaria maculosa - POLPE) 
 
Ετήσια ευαίσθητα αγρωστώδη ζιζάνια:  
Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli – ECHCG, Echinochloa oryzoides - ECHOR) 
 
H υγρασία του εδάφους βελτιώνει την αποτελεσματικότητα του προϊόντος. Συνιστάται πότισμα 
σε περίπτωση που δε σημειωθεί βροχόπτωση εντός 1 εβδομάδας από την προφυτρωτική 
εφαρμογή. 
 
** «Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες 
αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες γλυκό καλαμπόκι και σόργο από τη χρήση του 
σκευάσματος. Για τις εν λόγω χρήσεις ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές 
αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του 
σκευάσματος». 
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13 Προστασία των καταναλωτών  

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

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 
 

 
Αραβόσιτος,  

Γλυκό καλαμπόκι, Σόργο 
-- 

 

 

 
 
 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ 
 

 
 

Ι. ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Β  Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 13184/176245 π.ε./22.03.2019 Απόφαση του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
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