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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αθήνα,       05.09.2019 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 8452/204733 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ   
    
Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: Sharda Europe b.v.b.a, Βέλγιο 
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  (δια του υπεύθυνου επικοινωνίας 
Πληροφορίες:  Κ. Μητσοπούλου  Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.  
Τηλέφωνο:  210 92 87 165   – «AGRIBIZ» 

Ξενίας 1, 115 27, Αθήνα) 
e-mail: kmitsopoulou@minagric.gr e-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.com  
 
ΘΕΜΑ:«Τροποποίηση της με αριθμό 70109 άδειας διάθεσης στην αγορά του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) PENDALL 33 EC (pendimethalin 33% β/ο) ως 
προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήση)» 
 

AΠΟΦΑΣΗ  
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
      Έχοντας υπόψη: 
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 21ης 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 51 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 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 
Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα 
τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της 
οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 

5. Τη με αριθμό 10088/115732/26-9-2013 απόφαση (ΦΕΚ Β΄/2587) σχετικά με την «Διαδικασία 
καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών 
διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας». 

6. Την Κατευθυντήρια Οδηγία SANCO 7525/VI/95 Rev. 10.3 (13.06.2017) σχετικά με την 
παρέκταση και τις απαιτήσεις για τον καθορισμό των ΑΟΚ «ανώτατα όρια καταλοίπων». 

7. Την με αριθ. 619/46787/8.3.19 (ΦΕΚ Β΄ 988/22-03-2019) κοινή Απόφαση του Υπουργού κ. Στ. 
Αραχωβίτη, του Υφυπουργού κ. Β. Κόκκαλη και της Υφυπουργού κ. Ολ. Τελιγιορίδου με θέμα 
“Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής “με εντολή Υπουργού”, “με εντολή Υφυπουργού” ή 
“με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού”, κατά περίπτωση, στους: Γεν. Γραμματέα, Γεν. 
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Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γεν. 
Δ/νσης, Προϊσταμένους Δ/νσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων” (Β΄ 988), όπως διορθώθηκε με την αριθ. 6 αναφορά «ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 
ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» (Β’ 1241) και τροποποιήθηκε με την αριθ. 1679/153682/25-06-2019 (Β΄ 2701) 
ΚΥΑ. 

8. Τη με αριθ. πρωτ 14538/165379/25.02.2015 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με 
αριθμό 70109 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) 
PENDALL 33 EC (pendimethalin 33% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

9. Τη με αριθ. πρωτ. 8452/204733/12.08.2019 αίτηση της εταιρείας Sharda Europe b.v.b.a, 
Βελγίου, δια του υπεύθυνου επικοινωνίας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. – «AGRIBIZ». 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Α Τροποποιούμε την με αριθμό 70109 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) PENDALL 33 EC (pendimethalin 33% β/ο), που χορηγήθηκε με την Υπ. 
Αριθ. 14538/165379/25.02.2015 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήση) 

 
Συγκεκριμένα, τo σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής: 
 

5 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος 

Δόσεις σκευάσματος 

Τρόπος και 
χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 
αριθμός 

εφαρμογών 
ανά 

καλλιεργητική 
περίοδο 

Όγκος ψεκ. 
υγρού λιτρα / 
στρέμμα 

κ.εκ/ στρέμμα 

ΚΑΡΟΤΟ 

 

DAUCS 

Ετήσια, 
αγρωστώδη και 
πλατύφυλλα 
ζιζάνια 

20 – 50 400 – 600 

Προφυτρωτικά 
της 
καλλιέργειας, 
(Επιφανειακά 
αμέσως μετά 
την σπορά) 

1 

ΚΡΕΜΜΥΔΙ 
 
ALLCE 

Ετήσια, 
αγρωστώδη και 
πλατύφυλλα 
ζιζάνια 

20 – 50 400 – 500 

Νωρίς 
μεταφυτρωτικά 
της 
καλλιέργειας, 
(στο στάδιο του 
μαστιγίου) 

1 

ΣΚΟΡΔΟ 
 
ALLSA 

Ετήσια, 
αγρωστώδη και 
πλατύφυλλα 
ζιζάνια 

20 – 50 400 – 500 

Νωρίς 
μεταφυτρωτικά 
της 
καλλιέργειας 
(στο στάδιο του 
μαστιγίου) 

1 

ΤΟΜΑΤΑ 
LYPES 
ΠΙΠΕΡΙΑ 
CPSSS 

Ετήσια, 
αγρωστώδη και 
πλατύφυλλα 
ζιζάνια 

20 – 50 400 – 500 
Πριν τη 
μεταφύτευση 

1 
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ΛΑΧΑΝΟ 

BRSOX 

ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ 

BRSOB 

Ετήσια, 
αγρωστώδη και 
πλατύφυλλα 
ζιζάνια 

20 – 50 400 – 500 
Πριν τη 
μεταφύτευση 

1 

ΑΡΑΚΑΣ 
PIBSX 

Ετήσια, 
αγρωστώδη και 
πλατύφυλλα 
ζιζάνια 

20 – 50 400 – 600 

Προφυτρωτικά 
της 
καλλιέργειας 
(Επιφανειακά 
αμέσως μετά 
την σπορά) 

1 

ΟΣΠΡΙΑ 
(ΡΕΒΥΘΙΑ CIEAR 
ΦΑΣΟΛΙΑ 
PHASSS 
ΚΟΥΚΙΑ VICFX)  

Ετήσια, 
αγρωστώδη και 
πλατύφυλλα 
ζιζάνια 

20 – 50 400 – 600 

Προφυτρωτικά 
της 
καλλιέργειας 
(Επιφανειακά 
αμέσως μετά 
την σπορά) 

1 

Φακή** 
LENCU 
 
(Χρήση 
ήσσονος 
σηµασίας) 

Ετήσια, 
αγρωστώδη 
και 
πλατύφυλλα 
ζιζάνια 

20 – 50 400  

Προφυτρωτικά 
της 
καλλιέργειας 
(Επιφανειακά 
αμέσως μετά 
την σπορά) 

1 

ΜΑΡΟΥΛΙ 
LACSA 
ΡΑΔΙΚΙ TAROF 

Ετήσια, 
αγρωστώδη και 
πλατύφυλλα 
ζιζάνια 

20 – 50 400 – 500 
Πριν τη 
μεταφύτευση 

1 

ΣΠΑΡΑΓΓΙ 
ASPOF 

Ετήσια, 
αγρωστώδη και 
πλατύφυλλα 
ζιζάνια 

20 – 50 500 – 600 

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 τέλος 
της συγκομιδής 
και την 
καταστροφή 
των 
σαμαριών), το 
αργότερο 
μέχρι τέλη 
Ιουλίου. 

1 
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ΑΓΚΙΝΑΡΑ 

CYUCA 

Ετήσια, 
αγρωστώδη και 
πλατύφυλλα 
ζιζάνια 

20 – 50 400 – 500 

Πριν τη 
μεταφύτευση 
με ενσωμάτωση 
ή σε 
εγκατεστημένη 
φυτεία κατά την 
περίοδο του 
λήθαργου, πριν 
την νέα 
ανάπτυξη σε 
γυμνό έδαφος 
πριν την 
εμφάνιση 
ζιζανίων 

1 

ΒΑΜΒΑΚΙ 
GOSHI 

Ετήσια, 
αγρωστώδη και 
πλατύφυλλα 
ζιζάνια 

20 – 50 400 – 600 

Προσπαρτικά 
με ενσωμάτωση 
ή 
προφυτρωτικά 
της 
καλλιέργειας 
(επιφανειακά 
αμέσως μετά 
την σπορά) 

1 

ΗΛΙΑΝΘΟΣ 
HELAN 
 
ΣΟΓΙΑ GLXMA 
 
ΑΡΑΧΙΔΑ 
ARHHY 

Ετήσια, 
αγρωστώδη και 
πλατύφυλλα 
ζιζάνια 

20 – 50 400 – 600 

Προσπαρτικά 
με ενσωμάτωση 
ή 
προφυτρωτικά 
της 
καλλιέργειας 
(επιφανειακά 
αμέσως μετά 
την σπορά) 

1 

ΠΑΤΑΤΑ 
SOLTU 

Ετήσια, 
αγρωστώδη και 
πλατύφυλλα 
ζιζάνια 

20 – 50 400 – 600 

Προφυτρωτικά 
της 
καλλιέργειας, 
(Επιφανειακά 
αμέσως μετά 
την φύτευση) 

1 

ΚΑΠΝΟΣ 
NIOTA 
(σαν 
ζιζανιοκτόνο) 

Ετήσια, 
αγρωστώδη και 
πλατύφυλλα 
ζιζάνια 

20 – 50 400 – 600 

Πριν ή μετά τη 
μεταφύτευση 
μεταξύ των 
γραμμών και 
μετά το 
τελευταίο 
παράχωμα με 
κατευθυνόμενο 
ψεκασμό χωρίς 
να βρέχονται τα 
πράσινα μέρη 
των φυτών 
 

1 

ΑΔΑ: ΨΩΓ54653ΠΓ-356



 5 

ΚΑΠΝΟΣ 
NIOTA 
(σαν 
αντιφυλλιζιακό 
των 
Αμερικάνικων 
καπνών 
Μπέρλεϋ και 
Βιρτζίνια) 

Παρεμπόδιση 
ανάπτυξης 
μασχαλιαίων 
οφθαλμών - 
φιλλιζίων 

20 – 50 400 

Στις αρχές της 
πλήρους 
άνθησης αφού 
κορφολογηθούν 
τα καπνά 
αρκετά χαμηλά, 
ψεκασμό με 20 
κ. εκ. ψ.υ. / 
φυτό, 
διαλύματος 10 
κ. εκ. προϊόντος 
ανά λίτρα 

1 

ΣΙΤΑΡΙ 

TRZAX 

Ετήσια, 
αγρωστώδη και 
πλατύφυλλα 
ζιζάνια 

20 – 50 400 – 600 

Προφυτρωτικά 
της 
καλλιέργειας 
(επιφανειακά 
αμέσως μετά τη 
σπορά) 

1 
 
 

 

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ 

ZEAMX 

Ετήσια, 
αγρωστώδη και 
πλατύφυλλα 
ζιζάνια 

20 – 50 400 – 600 

Προφυτρωτικά 
της 
καλλιέργειας 
(Επιφανειακά 
αμέσως μετά 
την σπορά) 

1 

Καταπολεμούμενα ζιζάνια:  
 
* Ετήσια Αγρωστώδη Ζιζάνια:  
Ευαίσθητα ζιζάνια:  
Βέλιουρας από σπόρο (Sorghum halepense - SORHA), Μίλιο (Milium sp. - MLISS), Φεστούκα (Festuca sp. -  
FESSS), Κεχρί (Panicum sp. - PANSS), Ελευσίνι (Eleusine indica - ELEIN), Ήρα (Lolium multiflorum - LOLMU), 
Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli - ECHCG), Αλεπονουρά (Alοpecurus myosuroides - ALOMY), Κοινή πόα 
(Poa annua - POAAN), Ανεμάγρωστη (Apera spica-venti - APESV), Νεραγριάδα (Paspalum paspalodes - 
PASDS), Φάλαρη (Phalaris sp. - PHASS), Σετάρια (Setaria spp. - SETSS).  
 
Ετήσια Πλατύφυλλα ζιζάνια:  
Ευαίσθητα ζιζάνια:  
Στύφνος (Solanum nigrum - SOLNI), Βλήτο (Amaranthus spp. - AMASS), Λουβουδιά (Chenopodium album - 
CHEAL), Γλυστρίδα (Portulaca oleracea - POROL), Άνθεμις (Anthemis sp. - ANTSS), Μαργαρίτα 
(Chrysanthemum sp. - CHYSS), Ζωχός (Sonchus oleraceus - SONOL), Αγριοκαρδαμούδα (Lepidium draba - 
CADDR), Οξαλίδα (Oxalis pes-carpae - OXAPC), Παπαρούνα κοινή (Papaver rhoeas - PAPRH), Πολύγωνο 
(Bilderdykia convolvulus) POLCO, Περικοκλάδα ετήσια (Convolvulus arvensis) CONAR, Γκάλιο (Galium 
aparine - GALAP), Βερόνικα (Veronica sp. - VERSS), Τσουκνίδα (Urtica sp. - URTSS), Αγριοπιπεριά 
(Polygonum persicaria -  POLPE), Adonis spp - ADOSS.  
 
Παρατηρήσεις:  
Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων που προέρχονται από αμπελώνες στους οποίους έχει γίνει 
χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος PENDALL 33 EC.  
Α. Η δράση του PENDALL 33 EC στις επιφανειακές εφαρμογές επηρεάζεται σημαντικά από την εδαφική 
υγρασία. Συνιστάται στις περιπτώσεις αυτές πότισμα 24-48 ώρες μετά την εφαρμογή για την ενσωμάτωση 
– «ενεργοποίηση» του ζιζανιοκτόνου στο έδαφος.  
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Β. Στο βαμβάκι μετά την προσπαρτική εφαρμογή με ενσωμάτωση συνιστάται να ακολουθήσει εφαρμογή 
μετασπαρτικά, προφυτρωτικά της καλλιέργειας με ένα ζιζανιοκτόνο που περιέχει την δραστική ουσία 
fluometuron στη δόση 250 κ.εκ/στρέμμα (σκεύασμα 50% περιεκτικότητας σε δρών συστατικό) ή 125 γρ 
δραστική ουσία /στρέμμα για την καλύτερη αντιμετώπιση του στύφνου (Solanum nigrum).  
Γ. Οι μικρότερες δόσεις αναφέρονται σε ελαφριά εδάφη - χαμηλής περιεκτικότητας σε οργανική ουσία και 
μικρότερη πίεση προσβολής, ενώ οι μεγαλύτερες σε μέσης σύστασης ή βαριά εδάφη – μέσης έως υψηλής 
περιεκτικότητας σε οργανική ουσία ή/και μεγαλύτερη πίεση προσβολής. Στις περιπτώσεις που 
χρησιμοποιηθούν οι μέγιστες δόσεις, και ανάλογα με τη σύσταση/γονιμότητα του εδάφους, είναι δυνατό 
να παρατηρηθεί παροδική καθυστέρηση ανάπτυξης των φυτών, ειδικά σε συνθήκες υψηλής εδαφικής 
υγρασίας ή/και χαμηλών θερμοκρασιών.  
Δ. Το PENDALL 33 EC καταπολεμά τα ζιζάνια που φυτρώνουν ή βρίσκονται σε πολύ νεαρό στάδιο 
(φύτρωμα-κοτυληδόνες). Εφόσον υπάρχουν φυτρωμένα ζιζάνια θα πρέπει προηγουμένως να 
καταστραφούν με σκάλισμα ή βοτάνισμα ή με κατάλληλο μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο.  
Η. Μην εφαρμόζετε το PENDALL 33 EC σε θερμοκήπια ή άλλες κλειστές κατασκευές.  
 
**«∆εν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές 
επιπτώσεις στην καλλιέργεια της φακής από τη χρήση του σκευάσματος. Για την εν λόγω χρήση ο 
κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή 
τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος». 

 

 
 
 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ 
 

 
 

Ι. ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Β  Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 14538/165379/25.02.2015 Απόφαση του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
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