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Τηλέφωνο: 210 928 7211 Κοιν.: 1. Γραφείο Υπουργού ΑΑΤ Κου Μ. Βορίδη 
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Κου Γ. Στρατάκου 
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ΘΕΜΑ: «Απόρριψη αίτησης για χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά στο 

φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) KYLEO SL (δραστικές ουσίες: glyphosate + 2,4 

D), για αντιμετώπιση της κόνυζας (Conyza sp) στην καλλιέργεια της πορτοκαλιάς »    
 

 

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. 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. Ο συντελεστής στάθμισης του σκευάσματος KYLEO 

που περιέχει τις δραστικές ουσίες glyphosate + 2,4 D είναι 8 καθώς και οι δύο δραστικές κατατάσσονται 

στην ομάδα 2 κατηγορία Δ στο Παράρτημα της οδηγίας (ΕΕ) 2019/782.  

3. 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.  

4. 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. 

5. Την αριθ. 4933/75184/25-05-2018 (Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ) απόφαση διορισμού του Προϊσταμένου 

Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας.  

6. Tο άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων 

και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ».   

7. Τη με αριθ. πρωτ. 1684/42773/6.2.20 αίτηση του ΑΕΣ Συκολόγου, την καταχώριση του αιτήματος στην 

Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Αιτήσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (id 3459), καθώς και τη με αριθ. 

πρωτ. 2934/76650/9.3.20 αίτηση της εταιρείας Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ. 

8. Το αριθ. ΕΜΠ 414/27.2.20 έγγραφο του Εργαστηρίου Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων του ΜΦΙ. 

9. Το από 03-04-2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Προστασίας Φυτών της Διεύθυνσης 

Προστασίας Φυτικής Παραγωγής. 

10. Το από 07-04-2020 Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής. 
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Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε      

Α. 

;; 
Απορρίπτουμε την αίτηση του ΑΕΣ Συκολόγου για χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης 

στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) KYLEO SL (δραστικές ουσίες: 

glyphosate + 2,4 D), για αντιμετώπιση της κόνυζας (Conyza sp) στην καλλιέργεια της πορτοκαλιάς, 

για τους ακόλουθους λόγους:    

 

Για την αντιμετώπιση ειδών της Conyza sp. στην πορτοκαλιά (για προφυτρωτική ως προς τα 

ζιζάνια χρήση, μερικά εκ των οποίων μπορούν να εφαρμοστούν και μεταφυτρωτικά σε νεαρά στάδια 

των ζιζανίων), υπάρχουν εγκεκριμένα σκευάσματα που περιέχουν δραστικές ουσίες που ανήκουν σε 

έξι (6) διαφορετικές ομάδες, σύμφωνα με τον τρόπο δράση τους στην κατάταξη κατά HRAC. 

 

Για τη μεταφυτρωτική αντιμετώπιση, υπάρχουν εγκεκριμένα σκευάσματα που περιέχουν: 

• τη δραστική ουσία glyfosinate ammonium  

• σκευάσματα που περιέχουν τη δραστική ουσία glyphosate  

• σκευάσματα που περιέχουν τη δραστική ουσία glyphosate σε μείγμα με mcpa  

Οι δραστικές ουσίες glyphosate και mcpa κατατάσσονται κατά HRAC στις ομάδες G και O.  

Το αιτούμενο σκεύασμα KYLEO SL περιέχει τις δραστικές ουσίες glyphosate και 2,4 D, οι 

οποίες κατατάσσονται στις ίδιες ομάδες G και O. Συνεπώς με δεδομένες τις ενδείξεις 

ανθεκτικότητας της Conyza sp. στην δραστική ουσία glyphosate που αναφέρονται στην εξεταζόμενη 

αίτηση, τυχόν έγκριση του σκευάσματος KYLEO SL δεν αυξάνει σημαντικά την αποτελεσματικότητα 

στην αντιμετώπιση της Conyza sp. στην καλλιέργεια της ελιάς καθώς δεν αναφέρεται ανθεκτικότητα 

στη δραστική mcpa η οποία κατατάσσεται στην ίδια ομάδα με την 2,4 D και δεν θα αποτελούσε 

πρόσθετο εργαλείο στην διαχείριση της ανθεκτικότητας στη συγκεκριμένη καλλιέργεια.  

 

Β. Κατά της παρούσας απόφασης, o ΑΕΣ Συκολόγου δύναται να ασκήσει τα μέσα που προβλέπονται από 

τα άρθρα 24 και 25 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), όπως ισχύει.  
 

 

 

 

 

                          Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

       ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  

        κ.α.α. 
 

 

 

          Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ 
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