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                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   14 - 10 - 2016 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  Αριθ. πρωτ: 9541/104667 
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ    

  

 
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: Syngenta Hellas AEBE 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  Λ. Ανθούσας 

TELEFAX: 210 9212090  15349 Ανθούσα Αττικής 

Πληροφορίες: Νίκος Παπανικολάου  e-mail: voula.kalliakaki@syngenta.com  

Τηλέφωνο: 210 9287230   

e-mail: npapanikolaou@minagric.gr   

     
ΘΕΜΑ: 
 
 

«Τροποποίηση της με αριθ. 7324 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) Fusilade 12.5 EC (fluazifop-P-butyl 12.5% β/ο) 
σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1015 της Επιτροπής» 

 
 

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) 2016/1015 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2016 για την τροποποίηση των 

παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες 1-ναφθυλακεταμίδιο, 1-

ναφθυλοξικό οξύ, chloridazon, fluazifop-P, fuberidazole, mepiquat και tralkoxydim μέσα ή πάνω σε 

ορισμένα προϊόντα. 

4. Την υπ’ αρίθ. 9379/119137/2.11.2015 (ΦΕΚ 2367Β’/4.11.2015) Απόφαση με θέμα "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". 

5. Τις υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 7226/79956/12-7-2016 και 9541/104667/22-9-2016 αιτήσεις της 

ενδιαφερόμενης εταιρείας. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

I. Τροποποιούμε τη με αριθ. 7324 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) Fusilade 12.5 EC, που χορηγήθηκε με την αριθ. πρωτ. 177835/8-12-1983 

Απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1015. 

 

Συγκεκριμένα, τα σημεία 5 και 13.2 διαμορφώνονται ως εξής: 

 
5  5.1 Φάσμα δράσης 

Δόσεις σκευάσματος 

 

Πεδίο Εφαρμογής Στόχος 

κ.εκ/ 

στρέμμα 

(max) 

κ.εκ./ 

100 

λίτρα 

ψεκ. 

Υγρού 

Όγκος ψεκ. 

υγρού λιτρα / 

στρέμμα 

Τρόπος και 

χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών ανά 

καλλιεργητική 

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 

Εσπεριδοειδή: 

-Γκρέιπ 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, Ηλίανθος, 

Πατάτα, Φακή  

 

Αγρωστώδη 

ζιζάνια  

α) Ετήσια  

β) Πολυετή  

(3)  

100-250  

(2)  

(απαιτείτ

αι 

προσθήκ

η ελαίου  

ή 

διαβρεκτι

-κού)  

- 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 
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Αγρωστώδη 

ζιζάνια  

Ετήσια  

 

 

125-150  

 

Όταν τα ετήσια 

ζιζάνια έχουν 1-3 

φύλλα.  

 

Μαρούλι  

 

Αγρωστώδη 

ζιζάνια  

Πολυετή 

150  
 

 30-60  

 

Όταν τα πολυετή 

ζιζάνια 

βρίσκονται στο 

στάδιο της 

ταχείας 

ανάπτυξης 

1 

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας 
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. Δεν 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.), αλεπονούρα (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. Να μην εφαρμόζεται σε βαμβάκι και τριφύλλι που προορίζονται για κατανάλωση από άνθρωπο ή ζώα. 

 

 

13 Προστασία των καταναλωτών  
   

 

13.2 Τελευταία επέμβαση 

πριν τη συγκομιδή ή 

πριν τη διάθεση στην 

αγορά όταν πρόκειται 

για μετασυλλεκτικές 

χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 
 

 Ζαχαρότευτλα 

90  

 

 

 

 Εσπεριδοειδή 

βαμβάκι 

30  

 Πατάτα, ηλίανθος, Φακή 90  

τριφύλλι, καπνός  60  

Σόγια 75 

 

 Μαρούλι 42  
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ΙΙ.    1. Επιτρέπεται η παραγωγή του σκευάσματος με ετικέτα σύμφωνη με τη μέχρι σήμερα ισχύουσα  

            έγκριση, μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της παρούσας Απόφασης (έως   

29/10/2016).  

2.   Επιτρέπεται η διάθεση του σκευάσματος με ετικέτα σύμφωνη με τη μέχρι σήμερα ισχύουσα 

έγκριση, μέχρι δύο (2) μήνες από την υπογραφή της παρούσας Απόφασης (έως 14/12/2016). 

3. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που έχουν ήδη διατεθεί σε καταστήματα χονδρικής ή λιανικής 

πώλησης, ο κάθε υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά οφείλει να χρησιμοποιήσει κάθε 

πρόσφορο μέσο επιδεχόμενο ελέγχου, για να ειδοποιήσει για την παρούσα τα καταστήματα 

χονδρικής ή λιανικής πώλησης που έχουν ήδη προμηθευτεί τα εν λόγω σκευάσματα. 

4. Κατά την πώληση συσκευασιών με παλαιές ετικέτες, ο υπεύθυνος επιστήμονας των καταστημάτων 

χονδρικής ή λιανικής πώλησης οφείλει να ενημερώνει για την παρούσα τους επαγγελματίες χρήστες, 

και να βεβαιώνει τούτο στο πεδίο των παρατηρήσεων του εντύπου ηλεκτρονικής καταγραφής της 

πώλησης.  

5. Οι επαγγελματίες χρήστες που έχουν ήδη προμηθευτεί ποσότητες του σκευάσματος οφείλουν να 

συμμορφώνονται με την παρούσα απόφαση.  

 

ΙΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. πρωτ. 177835/8-12-1983 Απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει. 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 

 
 

ΣΠ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
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