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ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 7566 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) LINAGAN 50 SC (linuron 50%) ως προς το φάσμα δράσης 
(ήσσονος σημασίας) και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση 
στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις» 

 
 
 

 
AΠΟΦΑΣΗ 

Ο ANΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 
      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. 

3. Τη με αριθμό 7566 οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) LINAGAN 50 
SC (linuron 50%), η οποία χορηγήθηκε με την αριθμ. 126219/23.12.2008 Απόφαση του Υπ. 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

4. Τη με αριθ. Πρωτ. 229/3553/15.01.2015 (ΦΕΚ 75/Β/16.01.2015) Απόφαση του Αναπληρωτή 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, 

Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος 

του δικαιώματος να υπογράφουν “με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού”». 

5. Τη με αριθ. Πρωτ. Υ103/02.03.2015 (ΦΕΚ 309/Β/02.03.2015) Απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων 

του Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Ε. Αποστόλου. 

6. Το Εισηγητικό Σημείωμα της Αρμόδιας Αρχής Αξιολόγησης. 

7. Τις από 05.05.2014 και 30.10.2014 αιτήσεις της εταιρείας ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Ι. Τροποποιούμε τη με αριθ. 7566 οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) 
LINAGAN 50 SC (linuron 50%), η οποία χορηγήθηκε με την αριθμ. 126219/23.12.2008 Απόφαση 

του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως προς  το φάσμα δράσης (ήσσονος σημασίας) και 

την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για 

μετασυλλεκτικές χρήσεις. 
 

Συγκεκριμένα το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής: 

5  5.1 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 

Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος Τρόπος και χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών / 

καλλιεργητικ

ή περίοδο 

Κ.εκ./ 

στρέμμα 

 

Κ.εκ/ 100 

λ. ψεκ. 

Υγρού 

Όγκος 

ψεκ. 

υγρού 

λ./στρ. 

Χρήση 

ήσσονος 

σημασίας 

Αρωματικά 
φυτά 
(φύλλα:  
Άνηθος, 

Βασιλικός, 

Κορίανδρο, 

Μέντα, Ρίγανη 

Δενδρολίβανο, 

Φασκόμηλο, 

Θυμάρι, 

Μαϊντανός 

Μάραθο) 

Ετήσια 

αγρωστώδη 

και 

πλατύφυλλα 

ζιζάνια* 

 

 

 
 
 
 

100 

66 

144 

>> 

>> 

>> 

>> 

>> 

155 

-- 30-60 Προφυτρωτικά: 

αµέσως µετά τη 

σπορά 

 

1 

Χρήση 

ήσσονος 

σημασίας 

Σέλινο 

 

Ετήσια 

αγρωστώδη 

και 

πλατύφυλλα 

ζιζάνια* 

165 -- 30-60 Προφυτρωτικά: 

αµέσως µετά τη 

σπορά 

 

1 

Πράσο 

 

Ετήσια 

πλατύφυλλα 

και 

αγρωστώδη 

ζιζάνια 

100-140  -- 30-60 Μεταφυτρωτικά: 

όταν η καλλιέργεια 

βρίσκεται στο στάδιο 

των 3-5 φύλλων και 

τα ζιζάνια είναι µικρά 

(µέχρι 5 εκ.) 

1 

Σπαράγγι << 100-150 -- 15-40 Προφυτρωτικά: α) 

είτε στην επιφάνεια 

των σαµαριών µετά 

την κατασκευή τους, 

πριν την κάλυψη µε 

πλαστικό  

β) είτε στην 

επιφάνεια του  

ισοπεδωµένου 

εδάφους (µετά το  

1 
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τέλος της συγκοµιδής 

και την  

καταστροφή των 

σαµαριών), το 

αργότερο µέχρι τέλη 

Ιουλίου και πριν το 

στάδιο: BBCH 08 

Αγκινάρα << 90-140 -- 15-40 Προφυτρωτικά: πριν 

το φύτρωµα  

της καλλιέργειας και 

των ζιζανίων 

1 

Ηλίανθος << 100-140 -- 30-50 Προφυτρωτικά: 

αµέσως µετά τη 

σπορά 

1 

Πατάτα << 150-190 -- 30-50 α. Προφυτρωτικά: 

µετά την φύτευση 

και πριν φυτρώσει η 

καλλιέργεια & τα 

ζιζάνια 

β. Μεταφυτρωτικά 

µε  

κατευθυνόµενο 

ψεκασµό µεταξύ  

των γραµµών µετά 

το παράχωµα των 

πατατόφυτων 

1 

Αραβόσιτος << 100-190 -- 30-50 Προφυτρωτικά: 

αµέσως µετά τη  

σπορά 

1 

ΓΛΑ∆ΙΟΛΟΣ  

ΚΑΙ 

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝ

Α  

ΒΟΛΒΩ∆Η  

(Τουλίπες, 

Ίριδες, 

Νάρκισσοι,  

Ζουµπούλια) 

<< 150-190 -- 40-60 Προφυτρωτικά: µετά 

τη φύτευση  

των βολβών και πριν 

φυτρώσει η  

καλλιέργεια και τα 

ζιζάνια 

1 

Η χρήση στο καρότο θα χορηγηθεί σύμφωνα με την παρακάτω ΟΓΠ μόνο εφόσον το MRL καθοριστεί στον 

κανονισμό 396/2005 σε 0.5 mg/kg αντί του υφιστάμενου 0.2 mg/kg. Ο κάτοχος της έγκρισης υποχρεούται 

να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια αρχή 

Καρότο Καταπολέμηση 

ετήσιων 

πλατύφυλλων 

&αγρωστωδών 

ζιζανίων 

100-190 40-50 

 

α) Προφυτρωτικά: αμέσως 

μετά την σπορά 

1 

150-190 

 

β) Μεταφυτρωτικά: μετά το 

στάδιο των 4 φύλλων του 

καρότου και εφόσον τα ζιζάνια 

είναι μικρά (μέχρι 5 εκ.) 

 

Παρατηρήσεις: 
1)Τα ζιζάνια είναι ευαίσθητα στο φύτρωµα ή όταν είναι µικρά.  

2) Οι µεγαλύτερες δόσεις για τα βαριά εδάφη 
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3)«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές 

επιπτώσεις στις καλλιέργειες ήσσονος σημασίας (Αρωματικά φυτά, Σέλινο) από τη χρήση του 

σκευάσματος. Για την χρήση ήσσονος σημασίας ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές 

αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του 

σκευάσματος». 
 
Καταπολεμούμενα ζιζάνια: 
Anthemis spp. (Ανθεμίδα)  

Capsella bursa-pastoris (Καψέλα)  

Chenopodium album (Λουβουδιά)  

Papaver rhoeas (Κοινή παπαρούνα)  

Chrysanthemum segetum (Αγριομαργαρίτα)  

Poa annua (Κοινή πόα)  

Polygonum lapathifolium (Λαπάτσα)  

Chamomilla recutita (Χαμομήλι)  

Senecio vulgaris (Μαρτιάκος)  

Sinapis arvensis (Άγριο σινάπι)  

Sonchus oleraceus (Ζωχός)  

Stellaria media (Στελλάρια)  

Urtica urens (Μικρή τσουκνίδα)  

Digitaria sanguinalis (Αιματόχορτο)  

Xanthium strumarium (Αγριομελιτζάνα)  

Anagallis arvensis (Αναγαλλίδα)  

Abutilon theophrasti (Αγριομπαμπακιά)  

Portulaca oleracea (Αντράκλα)  

Bilderdykia convolvulus (Αναριχώμενο πολύγονο)  

Amaranthus spp.(Βλήτα)  

Xanthium spinosum (Ασπράγκαθο)  

Sinapis alba (Ήμερο σινάπι)  

Lolium rigidum (Λεπτή ήρα)  

Echinochloa crus-galli (Μουχρίτσα)  

Buglossoides arvensis (Λιθόσπερμο)  

Polygonum hydropiper (Νεροπιπεριά)  

Raphanus raphanistrum (Ραπανίδα)  

Lolium multiflorum (Πολύανθη ήρα)  

Papaver dubium (Μακρόκαρπη παπαρούνα) 

Setaria spp.(Σετάρια)  

Spergula spp. (Σπέργουλα)  

Solanum nigrum (Αγριοντοματιά)  

  
Ανθεκτικά ζιζάνια:  
Vicia spp (Αγριόβικος)  

Avena spp. (Αγριοβρώμη)  

Taraxacum spp. (Αγριοράδικο)  

Lamium amplexicaule (Δωδεκάνθι)  

Alopecurus myosuroides (Aλεπονουρά)  

Fumaria spp. (Καπνόχορτο)  

Galium aparine (Μεγαλόκαρπη κολλιτσίδα)  

Veronica spp. (Βερόνικα)  

Polygonum aviculare (Πολυκόμπι)  

Ranunculus spp. (Ρανούγκουλος)  
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13 Προστασία των καταναλωτών 

  

13.1 Τελευταία επέμβαση 
πριν τη συγκομιδή ή πριν τη 

διάθεση στην αγορά όταν 

πρόκειται για μετασυλλεκτικές 

χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

Χρήση ήσσονος σημασίας 
Αρωματικά φυτά 

60 

Χρήση ήσσονος σημασίας 
Σέλινο 

90 

Πράσο  

 

 

 

Δεν εφαρμόζεται 

Σπαράγγι 

Αγκινάρα 

Ηλίανθος 

Πατάτα 

Αραβόσιτος 

ΓΛΑ∆ΙΟΛΟΣ ΚΑΙ  

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΑ ΒΟΛΒΩ∆Η  

(Τουλίπες, Ίριδες, Νάρκισσοι,  

Ζουµπούλια) 

 
 
ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 126219/23.12.2008 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
 

 
Ο ANΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 
 
 
       E. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
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