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ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της µε αριθµό 70106 οριστικής άδειας διάθεσης του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) LENTAGRAN (pyridate 45 % β/β), ως προς τον υπεύθυνο 

διάθεσης στην αγορά, το φάσµα δράσης, καθώς και ως προς το χρονικό διάστηµα 

ασφαλείας µεταξύ τελευταίας εφαρµογής και συγκοµιδής. 

 

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 υπ’ αριθµ. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/τΑ΄/27-01-2012) µε θέµα «∆ιάθεση γεωργικών 

φαρµάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις». 

3. Τον Εκτελεστικό Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 (L 153/16-06-2011) της Επιτροπής της 25
ης

 

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. 

4. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 1392/16912/11-02-2015 απόφασή µας, µε την οποία χορηγήθηκε η µε 

αριθµ. 70106 οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) LENTAGRAN. 

5. Τη µε αριθµ. Υ 26/06-10-2015 (ΦΕΚ 2144/τB΄/06-10-2015) απόφαση ανάθεσης αρµοδιοτήτων 

του Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Μάρκο 

Μπόλαρη. 

6. Τη µε αριθ. 6252/78481/14-07-2015 (ΦΕΚ 1503/τB΄/17-07-2015) απόφαση του Αναπληρωτή 

Υπουργού για Μεταβίβαση του δικαιώµατος υπογραφής «µε εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» 

στον Αναπληρωτή Γενικό Γραµµατέα, Γενικό Γραµµατέα Αγροτικής Πολιτικής και 

∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταµένους Γενικής ∆ιεύθυνσης, Προϊσταµένους 

∆ιεύθυνσης, Προϊσταµένους Τµήµατος και Υπεύθυνους Γραφείου του πρώην Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 
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7. Τις υπ’ αριθµ. πρωτ. 6177/72705/29-06-2015 και 9687/110450/12-10-2015 αιτήσεις 

τροποποίησης της άδειας διάθεσης της ενδιαφερόµενης εταιρείας. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε  
 

Τροποποιούµε τη µε αριθµό 70106 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) LENTAGRAN, που χορηγήθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 

1392/16912/11-02-2015 απόφασή µας, ως προς τον υπεύθυνο διάθεσης στην αγορά, το φάσµα 

δράσης (διαγραφή της καλλιέργειας των φασολιών), καθώς και ως προς το χρονικό διάστηµα 

ασφαλείας µεταξύ τελευταίας εφαρµογής και συγκοµιδής. Τα σηµεία 1.4 β, 5 και 13.2 της άδειας 

διάθεσης διαµορφώνονται ως ακολούθως: 

 

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

 

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασµα 
 

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση 

στην αγορά: 
Belchim Crop Protection Greece MEΠE 

Ταχ. ∆/νση: Ακτή Μιαούλη 93 

Τ. Κ.: 185 38 Πειραιάς 

 
 

5 Φάσµα δράσης 

 

* ∆όση σκευάσµατος 

Πεδίο Εφαρµογής Στόχος 
γραµ./ 

100 λίτρα 

ψεκ. 

Υγρού 

γραµ./ 

στρέµµα 

 

Όγκος 

ψεκ. 

υγρού 

λίτρα / 

στρέµµα 

Τρόπος και χρόνος 

εφαρµογής 

Μέγιστος 

αριθµός 

εφαρµογών 

ανά 

καλλιερ/κή 

περίοδο 

Καπνός 250-500 100 20-40 Μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας. 

Εφαρµογή όταν τα ζιζάνια βρίσκονται 

στο στάδιο των 1-2 φύλλων. 

Σκόρδο 333-1.000 200 20–60 Εφαρµογή περίπου 2-3 εβδοµάδες 

µετά τη µεταφύτευση. BBCH 09 

Κρεµµύδι, 
Νεροκρέµµυδο 

500-1.000 200 20-40 BBCH 13 

Μηδική, Τριφύλλι 500-1.000 200 20-40 Μεταφυτρωτικά από το στάδιο των 

3 φύλλων των ζιζανίων και πριν 

αυτά καλυφθούν από την 

καλλιέργεια. 

Πράσο 500-1.000 200 20-40 Μεταφυτρωτικά από το στάδιο των 

3 φύλλων των ζιζανίων. 

Σπαράγγι 500-1.000 200 20-40 Το Lentagran είναι εκλεκτικό για όλες 

τις λευκές και πράσινες ποικιλίες. 

Μπορεί να εφαρµοστεί πριν ή µετά 

τη συγκοµιδή στις γραµµές (µεταξύ 

των σαµαριών) ή στην επιφάνεια 

του ισοπεδωµένου εδάφους. 

Αγκινάρα 500-1.000 200 20-40 Μεταφυτρωτικά όταν η καλλιέργεια 

είναι µέχρι 3 εκ. Εφαρµογή όταν τα 

ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο των 3 

φύλλων. 

Μπρόκολο, Λαχανάκια 

Βρυξελλών, Λάχανο 

(κεφάλι), Κουνουπίδι, 

Γογγυλοκράµβη 

333-1.000 200 20–60 Εφαρµογή περίπου 2-4 εβδοµάδες 

µετά τη µεταφύτευση 

ή όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο 

στάδιο των 4-6 φύλλων. 

Αρωµατικά φυτά 

(Άνηθος, Βαλεριάνα, 

Μέντα, Πεντάνευρο 

Μελισσόχορτο)) 

Αγρωστώδη και 

πλατύφυλλα 

ζιζάνια** 

 

500-1.000 200 20-40 Μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας. 
Εφαρµογή όταν τα ζιζάνια 

βρίσκονται στο στάδιο των 1-3 

φύλλων. 

Ο αριθµός 

εφαρµογών 

εξαρτάται από 

το 

στάδιο 

ανάπτυξης 

των ζιζανίων. 
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Γλυκό Καλαµπόκι 333-1.000 200 20–60 Μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας. 
Εφαρµογή όταν τα ζιζάνια 

βρίσκονται στο στάδιο των 7-10 

φύλλων. 

Μπιζέλι, Ρεβίθι, 
Φακή  

500-666 200 30-40 Μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας. 
Εφαρµογή όταν τα ζιζάνια 

βρίσκονται στο στάδιο των 10-12 

φύλλων. 

Παπαρούνα (για 

παπαρουνόσπορο) 

500-1.000 200 20-40 Μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας. 

Εφαρµογή όταν τα ζιζάνια 

βρίσκονται στο στάδιο των 6-8 

φύλλων. 
 

*Μέγιστη δόση σκευάσµατος ανά έτος: 
Καπνός: 100 γραµ./στρέµµα. 

Υπόλοιπες καλλιέργειες: 200 γραµ./στρέµµα. 
 

Στάδιο ζιζανίου 
Κοτυληδόνα/ 

1 φύλλο 
1 έως 2 φύλλα 3 έως 6 φύλλα 

Πάνω από  

7 φύλλα 

∆όση Lentagran 

45 WP (γραµ./στρέµµα) 
50 100 150 200 

Αριθµός εφαρµογών 1–3 1–2 1 1 
 

Παρατηρήσεις: 
 

1. Απορροφάται και ιδιαίτερα γρήγορα κυρίως µέσω των φύλλων. 

2. Ο όγκος ψεκαστικού υγρού είναι ανάλογος της πυκνότητας και της ανάπτυξης των ζιζανίων. 

3. Συνιστάται η εφαρµογή να γίνεται σε θερµοκρασίες µεταξύ 10 °C και 25 °C. 

4. Το προϊόν εκδηλώνει την αποτελεσµατικότητά του όταν τα ζιζάνια έχουν πλήρως εµφανιστεί, 

και µέχρι να φτάσουν τα 10 φύλλα. 

5. Εάν βρέξει σε διάστηµα μισής ώρας µετά από τον ψεκασµό, τότε αυτός δεν πρέπει να 

επαναληφθεί, διότι δεν επηρεάζεται η αποτελεσµατικότητά του. 

6. Πριν από την εφαρµογή LENTAGRAN, µπορεί να έχει χρησιµοποιηθεί οποιοδήποτε 

ζιζανιοκτόνο, πριν από τη σπορά ή πριν ή µετά την εµφάνιση ζιζανίων. 

 

** Καταπολεµούµενα ζιζάνια: 
Αγριοµπαµπακιά ή κεράστιο το τρίοδο (Abutilon theophrasti) Στάχυς (Stachys annua) 

Αναγαλλίδα (Anagallis arvensis)     Ψαλίδα (Bidens tripartita) 

Αµάραντος (Amaranthus retrofiexus)     Αγριόβικος (Vicia spp) 

Ψευδοχαµοµήλι (Anthemis arvensìs)     Μικρή τσουκνίδα (Urtica urens) 

Γαλέοψη (Galeopsis spp.)      Θλάσπι (Thlaspi arvense) 

Τάτουλας (Datura stramonium)     Ερίγκερο (Erigeron canadensis) 

∆ωδεκάνθι (Lamium amplexicaule)     Σκαρόχορτο (Mercurialis annua) 

Λουβουδιά (Chenopodium album) Καπνόχορτο (Fumaria officalis) 

Καψέλλα (Capsella bursa-pastoris)     Κολλιτσίδα (Galium aparine) 

Γαλινσόγα η ολιγανθής (Galinsoga spp.)    Σπέργουλα (Spergula arvensis) 

Κοινό χαµοµήλι (Matricaria chamomilla)    Πολύγονο (Polygonum convolvulus) 

Αγριοντοµατιά ή Στρύχνος (Solanum nigrum)   Λαπάτσα (Polygonum lapathifollum) 

 

Στο στάδιο των 3 πραγµατικών φύλλων το προϊόν ελέγχει τα εξής: 
Αιµατόχορτο (Digitaria spp.) 

Μουχρίτσα (Echinochloa crus galli) 

Σεταρία η σπονδυλωτή (Setaria spp.) 
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Ανθεκτικά ζιζάνια: 
Περικοκλάδα (Convolvulus arvensis)     Λειβαδοπόα (Poa trivialis) 

Εκουίζετον το αρουραίον (Equiselum arvense)   Ανεµόχορτο (Apera spica venti) 

Πολυκόµπι (Polygonum aviculare)     Κοινή παπαρούνα (Papaver rhoeas) 

Σινάπι άγριο ή βρούβα (Sinapis arvensis)    Κοινός αγριοπανσές (Viola arvensìs) 

Ραπανίδα ή άγριο ράπανο (Raphanus raphanistrum)   Κίρσιο (Cirsium arvense) 

Αλωπέκουρος ή Αλεπονουρά (Alopecurus myosuroides)  Αγριοβρώµη (Avena fatua) 

 

 

13 Προστασία των καταναλωτών  

 

13.2 Τελευταία επέµβαση 

πριν τη συγκοµιδή ή 

πριν τη διάθεση στην 

αγορά όταν πρόκειται 

για µετασυλλεκτικές 

χρήσεις. 

Πεδίο Εφαρµογής Ηµέρες 

 Σκόρδο, Κρεµµύδι, Νεροκρέµµυδο  21 

 Μηδική, Τριφύλλι, Πράσο, Καπνός  28 

 Αρωµατικά φυτά, Γογγυλοκράµβη, 

Λάχανο (κεφάλι), Μπρόκολο, 

Λαχανάκια Βρυξελλών, Αγκινάρα 

42 

 Μπιζέλι, Ρεβίθι, Φακή, Γλυκό 

Καλαµπόκι 
49 

 Κουνουπίδι 49 

 Παπαρούνα (για παπαρουνόσπορο) 90 

 Σπαράγγι Μη εφαρµόσιµο 

 

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθµ. πρωτ. 1392/16912/11-02-2015 απόφασή µας, µε την οποία 

χορηγήθηκε η µε αριθµ. 70106 οριστική άδεια διάθεσης στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 

(ζιζανιοκτόνο) LENTAGRAN. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ 

 

 

 

           Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
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