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Αθήνα    21 – 4 - 2008 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

 

Αριθ. Πρωτ:   118287 

Ταχ. ∆/νση: Συγγρού 150 

Τ.Κ.: 176 71 - ΑΘΗΝΑ 

Πληροφορίες: Γ. Τσιάµπα 

Τηλέφωνο: 210 928 7228 

FAX: 210 92 12 090 

 

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της έγκρισης 

της οριστικής έγκρισης του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος, 

(ζιζανιοκτόνο) FUSILADE 12,5 EC, 

ως προς το φάσµα δράσης. 

 

ΠΡΟΣ: Syngenta Hellas ΑΕΒΕ 

Λεωφόρος Ανθούσας 

153 49 – Ανθούσα - Αττικής 

(µε απόδειξη) 

 

ΚΟΙΝ.: 1) Γραφείο κ. Υπουργού 

2) Γραφείο Γεν. Γρ. κ. Κ. Σκιαδά 

3) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο 

Τµήµα Ελέγχου Γεωργικών Φαρµάκων  

     Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά 

4) Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. 

5 ) Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 

∆/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης  

6) Τµήµατα Β΄, Γ΄& Ε΄ της ∆/νσής µας 

7) Γραµµατεία της ∆/νσής µας 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Tις διατάξεις του Π.∆. 115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97) για “την έγκριση, διάθεση στην αγορά 

και έλεγχο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συµµόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ 

του Συµβουλίου όπως έχει συµπληρωθεί” και ειδικότερα το άρθρο 8 (παρ. 2 και 3) και 9 (παρ. 1). 

2. Τη µε αριθ.85418/24-8-88 (ΦΕΚ674/Β/13-9-88) απόφασή µας «για την τεχνική και τις µεθόδους 

ελέγχου γεωργικών φαρµάκων » Κεφ Β.παρ.1, 7. 

3. Τη µε αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) απόφασή µας όσον αφορά «τον καθορισµό και 

την τυποποίηση  της σήµανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρµάκων» όπως ισχύει 

σήµερα. 

4. Τη µε αριθ. 265/2002/ 3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β΄/19.9.2002) ΚΥΑ µε θέµα την “ταξινόµηση, 

συσκευασία και επισήµανση επικίνδυνων παρασκευασµάτων”, όπως τροποποιήθηκε µε την 

αριθ. 73/2-6-2006 (ΦΕΚ 832/Β/6-7-2006) ΚΥΑ καθώς και τη µε αριθ. 108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 

1121/Β΄/8-8-2003) απόφασή µας, µε θέµα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρµογής της 

ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα». 

5. Τη µε αριθµό 117757/10-4-2007 και 116117/14-2-2007 αποφάσεις µας µε τις οποίες 

διευρύνθηκε το Φάσµα ∆ράσης της µε αριθµ. 7324  οριστικής έγκρισης κυκλοφορίας του 

φυτοπροστατευτικού  προϊόντος FUSILADE 12,5 EC. 

6. Το Π.∆. 206/2007 «∆ιορισµός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 232 Α’). 

7. Τη µε αριθ. 263545/4-1-2008 (ΦΕΚ 47/Β’/18-1-2008)  απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων για «µεταβίβαση στους Γενικούς Γραµµατείς, Ειδικό Γραµµατέα, 
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Προϊσταµένους Γενικής ∆ιεύθυνσης, Προϊσταµένους ∆ιεύθυνσης και Προϊσταµένους Τµήµατος 

της  εξουσίας να υπογράφουν µε “Εντολή Υπουργού’’». 

8. Το από 21-3-2008 Υπηρεσιακό Σηµείωµα της οµάδας αξιολόγησης της υπηρεσίας µας για 

θέµατα υπολειµµάτων. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Ι. Τροποποιούµε τη µε αριθ. 7324, οριστική έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(ζιζανιοκτόνο) FUSILADE 12,5 EC, (δ.ο. fluazifop-P-butyl 12,5% β/ο),  η οποία χορηγήθηκε 

στην εταιρεία Syngenta Hellas ΑΕΒΕ  και διευρύνθηκε µε τις αριθ. 116117/14-2-2007 και 

117757/10-4-2007 αποφάσεις,  ως προς το φάσµα δράσης και συγκεκριµένα οι παράγραφοι 13 

και 23 διαµορφώνονται ως ακολούθως: 

 

13. Φάσµα δράσης:  
ΠΕ∆ΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΣΤΟΧΟΙ ∆ΟΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Μέγιστος 

αριθµός  

 

 

κ.εκ. / 

στρέµµα 
ΟΓΚΟΣ 

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ 

ΥΓΡΟΥ 

(λίτρα/στρέµ.) 

 
εφαρµογών 

ανά 

καλλιεργητι-

κή περίοδο  

Ζαχαρότευτλα Ετήσια αγρωστώδη 

ζιζάνια : 

Αγριοβρώµη 

(Avena spp.), 

Μουχρίτσα 

(Echinochloa spp.),

Σετάρια  

(Setaria spp.) 

100-200 

(1) 

30-60 Όταν τα ετήσια 

ζιζάνια έχουν 1-3 

φύλλα.  

1 

Αµπέλι 

(για οινοποιήσιµα  

και επιτραπέζια  

σταφύλια) 

Πολυετή 

αγρωστώδη 

ζιζάνια : 

α) Βέλιουρας  

(Sorghum spp.) 

 

β) Αγριάδα 

(Cynodon 

dactylon) 

 

 

 

600 

 

 

800-1000 

30-60 Όταν τα πολυετή 

ζιζάνια βρίσκονται 

στο στάδιο της 

ταχείας ανάπτυ-

ξης (15-50 εκ. 

ύψος) 

 

 

1 

Εσπεριδοειδή: 

Γκρέϊπ φρούτ, 

Λεµονιά, 

Μανταρινιά, 

Πορτοκαλιά 

Αγρωστώδη 

ζιζάνια  

α) Ετήσια 

β) Πολυετή  

(3) 

 

60-120 

(2) 

30-60 α) Όταν τα ετήσια 

ζιζάνια έχουν 1-3 

φύλλα 

β) Όταν τα 

πολυετή ζιζάνια 

βρίσκονται στο 

στάδιο της ταχείας 

ανάπτυξης (15-50 

εκ. ύψος) 

1 

Βαµβάκι, 

Τριφύλλι 

για σπόρο, 

Καπνός, 

Σόγια, 

Αγρωστώδη 

ζιζάνια  

α) Ετήσια 

β) Πολυετή  

(3) 

100-250 

(2) 

(απαιτείται 

προσθήκη 

ελαίου ή 

30-60 α) Όταν τα ετήσια 

ζιζάνια έχουν 1-3 

φύλλα 

β) Όταν τα 

πολυετή ζιζάνια 

1 
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Ηλίανθος, 

Πατάτα, 

Φακή 

 

 διαβρεκτικού) βρίσκονται στο 

στάδιο της ταχείας 

ανάπτυξης (15-50 

εκ. ύψος) 

Μαρούλι Ετήσια 

αγρωστώδη 

 

Πολυετή 

αγρωστώδη 

125-150 

 

 

150-200 

30-60 

 

 

30-60 

Όταν τα ετήσια 

ζιζάνια έχουν 1-3 

φύλλα . 

Όταν τα πολυετή 

ζιζάνια βρίσκονται 

στο στάδιο της 

ταχείας ανάπτυξης 

1 

Τοµάτα 

Υπαίθρου 

(Βιοµηχανική) 

 

Ετήσια 

αγρωστώδη * 

 

Βέλιουρας 

 

125-150 

 

 

150-200 

30-60 Όταν τα ετήσια 

ζιζάνια έχουν 1-3 

φύλλα. 

Όταν ο βέλιουρας 

βρίσκεται στο 

στάδιο της ταχείας 

ανάπτυξης 

1 

Παρατηρήσεις : 

1. Στα ζαχαρότευτλα για τα ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια και ανάλογα µε το στάδιο ανάπτυξής τους, 

η χαµηλή δόση εφαρµόζεται στα µικρά ζιζάνια και η υψηλή στα µεγάλα. 

2. Οι χαµηλές εφαρµόζονται στα ετήσια ζιζάνια και οι υψηλές στα πολυετή. 

3. ∆εν καταπολεµά την κοινή πόα (Poa annua). 

4. Ευαίσθητα αγρωστώδη ζιζάνια είναι : α) Ετήσια : αγριοβρώµη (Avena spp.), ήρα (Lolium spp.), 

σετάρια (Setaria spp.), µουχρίτσα (Echinochloa spp.), βρώµος (Bromus spp.), αλεπονουρά 

(Alopecurus spp.), αιµατόχορτο (Digitaria sanguinalis), β) Πολυετή : βέλιουρας (Sorghum spp.). 

5. Μην εφαρµόζετε το σκεύασµα σε ζιζάνια που βρίσκονται υπό stress (ξηρασία,χαµηλές 

θερµοκρασίες,βοσκή). Η αποτελεσµατικότητα του προϊόντος µπορεί να ελαττωθεί όταν το 

έδαφος είναι στεγνό και η σχετική υγρασία µικρότερη του 60%. 

6. ∆εν επιτρέπεται η χρήση για τοµάτες βιοµηχανικές βιολογικού κύκλου µικρότερου των 90 

ηµερών. 

 

23. Περιορισµοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις): 

Π1 - Τελευταία επέµβαση πριν τη συγκοµιδή :  

Σακχαρότευτλα: 90 ηµέρες 

Αµπέλι : 120 ηµέρες 

Εσπεριδοειδή-βαµβάκι: 30 ηµέρες 

Πατάτα: 50 ηµέρες 

Σόγια –ηλίανθος-τριφύλλι-καπνός:60 ηµέρες 

Φακή: 45 ηµέρες 

Μαρούλι: 42 ηµέρες 

Υπαίθρου(Βιοµηχανική): 90 ηµέρες 

 

ΙΙ. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύουν οι αριθ. 116117/14-2-2007 και 117757/10-4-2007 αποφάσεις  

 

Ε.Υ. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

Κ. ΣΚΙΑ∆ΑΣ 

 


