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ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό έγκρισης 7108 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά 
του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) REGLONE 20 SL (δ.ο.diquat) σε 
εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1002 της Επιτροπής»    

 
 

AΠΟΦΑΣΗ  
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ   
 
 

      Έχοντας υπόψη: 
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/09 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
στην αγορά και ειδικότερα τα άρθρα 1.4 και 45 αυτού. 

2. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως 
τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1002 της Επιτροπής, με τον οποίο ορίστηκαν νέα 
μέγιστα όρια υπολειμμάτων (MRLs) για τη δραστική ουσία diquat μέσα ή πάνω σε ορισμένα 
προϊόντα.  

3. Το Νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση 
αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 9379/119137/2.11.15 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2367/4.11.15) με θέμα την 
“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. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 11282/123895/7-11-2016 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

A. Τροποποιούμε την με αριθμό έγκρισης 7108 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) REGLONE 20 SL (δ.ο.diquat) της εταιρείας 
Syngenta Hellas ΑΕΒΕ η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 116108/12-2-2007 απόφαση 
μας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς τις παρατηρήσεις  του φάσματος δράσης. 
 

 
Συγκεκριμένα το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής : 
 
5  5.1 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος 

Δόσεις σκευάσματος 
Τρόπος και 

χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγιστος 
αριθμός 

εφαρμογών/ 
καλλιεργητική 

περίοδο 

κ.εκ. 
σκ./στρ. 

Όγκος 
ψεκ. υγρού 
λίτρα/στρ. 

Εσπεριδοειδή: 
-Πορτοκαλιά 
-Μανταρινιά 
-Λεμονιά 
-Γκρέιπ Φρούτ 
-Λιμεττία 
-Φράπα 
 

Πλατύφυλλα 
ζιζάνια 

330-500 30-50 Διαλύστε 1 
λίτρο προϊόν 
σε 100-200 
κιλά καθαρό 
νερό ανάλογα 
με το 
χρησιμοποιού
μενο 
ψεκαστικό για 
μια καλή 
διαβροχή των 
ζιζανίων σε 2-3 
στρέμματα. 
Με το διάλυμα 
αυτό, ραντίστε 
τα αγριόχορτα 
προσέχοντας 
να μην 
βρέχεται το 
φύλλωμα των 
δένδρων. 
 

1 
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Πυρηνόκαρπα: 
-Ροδακινιά 
-Βερικοκιά 
-Κερασιά 
-Βυσσινιά 
-Δαμασκηνιά 
 

Πλατύφυλλα 
ζιζάνια 

330-500 30-50 Διαλύστε 1 
λίτρο προϊόν 
σε 100-200 
κιλά καθαρό 
νερό ανάλογα 
με το 
χρησιμοποιού
μενο 
ψεκαστικό για 
μια καλή 
διαβροχή των 
ζιζανίων σε 2-3 
στρέμματα. 
Με το διάλυμα 
αυτό, ραντίστε 
τα αγριόχορτα 
προσέχοντας 
να μην 
βρέχεται το 
φύλλωμα των 
δένδρων. 
 

1 

Μηλοειδή: 
-Μηλιά 
-Αχλαδιά 
-Κυδωνιά 
 

Πλατύφυλλα 
ζιζάνια 

330-500 30-50 Διαλύστε 1 
λίτρο προϊόν 
σε 100-200 
κιλά καθαρό 
νερό ανάλογα 
με το 
χρησιμοποιού
μενο 
ψεκαστικό για 
μια καλή 
διαβροχή των 
ζιζανίων σε 2-3 
στρέμματα. 
Με το διάλυμα 
αυτό, ραντίστε 
τα αγριόχορτα 
προσέχοντας 
να μην 
βρέχεται το 
φύλλωμα των 
δένδρων. 
 

1 
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Ακρόδρυα: 
-Αμυγδαλιά 
-Φουντουκιά 
-Φιστικιά 
-Καστανιά 
-Καρυδιά 
 

Πλατύφυλλα 
ζιζάνια 

330-500 30-50 Διαλύστε 1 
λίτρο προϊόν 
σε 100-200 
κιλά καθαρό 
νερό ανάλογα 
με το 
χρησιμοποιού
μενο 
ψεκαστικό για 
μια καλή 
διαβροχή των 
ζιζανίων σε 2-3 
στρέμματα. 
Με το διάλυμα 
αυτό, ραντίστε 
τα αγριόχορτα 
προσέχοντας 
να μην 
βρέχεται το 
φύλλωμα των 
δένδρων. 
 

1 

Ελιές 
(ελαιοποιήσιμες) 

Πλατύφυλλα 
ζιζάνια 

330-500 30-50 Διαλύστε 1 
λίτρο προϊόν 
σε 100-200 
κιλά καθαρό 
νερό ανάλογα 
με το 
χρησιμοποιού
μενο 
ψεκαστικό για 
μια καλή 
διαβροχή των 
ζιζανίων σε 2-3 
στρέμματα. 
Με το διάλυμα 
αυτό, ραντίστε 
τα αγριόχορτα 
προσέχοντας 
να μην 
βρέχεται το 
φύλλωμα των 
δένδρων. 
 

1 
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Αμπέλι 
 

Πλατύφυλλα 
ζιζάνια 

330-500 30-50 Διαλύστε 1 
λίτρο προϊόν 
σε 100-200 
κιλά καθαρό 
νερό ανάλογα 
με το 
χρησιμοποιού
μενο 
ψεκαστικό για 
μια καλή 
διαβροχή των 
ζιζανίων σε 2-3 
στρέμματα. 
Με το διάλυμα 
αυτό, ραντίστε 
τα αγριόχορτα 
προσέχοντας 
να μην 
βρέχεται το 
φύλλωμα των 
δένδρων. 
 

1 

Τριφύλλι 
 

Cuscuta sp 200-250 30-50 Ράντισμα των 
κηλίδων 
προσβολής και 
μιας 
περιμετρικής 
ζώνης 
ασφαλείας. 
Εάν η 
προσβολή 
είναι 
εκτεταμένη 
ράντισμα μετά 
την κοπή. 
 

1 
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Μηδική 
 

Cuscuta sp 200-250 30-50 Ράντισμα των 
κηλίδων 
προσβολής και 
μιας 
περιμετρικής 
ζώνης 
ασφαλείας. 
Εάν η 
προσβολή 
είναι 
εκτεταμένη 
ράντισμα μετά 
την κοπή. 
 

1 

Πατάτα 
 

Αποξήρανση 
στελεχών 
πριν την 
συγκομιδή 

400 30-50 Ψεκασμός 
κατά την 
περίοδο της 
συγκομιδής 
βεβαιωθείτε 
πριν το 
ψεκασμό ότι το 
έδαφος γύρω 
από τους 
κονδύλους 
είναι υγρό. 
Μην ψεκάζετε 
όταν υπάρχει 
ξηρασία. 
 

1 

Μηδική για 
σποροπαραγωγή 

Αποξήρανση 
στελεχών 
πριν την 
συγκομιδή 

300-350 30-50 Ψεκασμός 2-6 
ημέρες πριν τη 
συγκομιδή του 
σπόρου. 
 

1 

Φασόλια 
Γίγαντες-
Ελέφαντες 
Πρεσπών  

Galinsoga 
parviflora 

200-400 30-60 Ψεκασμός 
μεταξύ των 
γραμμών 
προσέχοντας 
να μην 
βρέχεται το 
φύλλωμα των 
φυτών 
 

1 

Ξήρανση της 
καλλιέργειας 

400 70 Ψεκασμός της 
καλλιέργειας 
10-14 ημέρες 
πριν τη 
συγκομιδή  
 

1 
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Παρατηρήσεις  

1. Η συνιστώμενη δόση είναι ανάλογη του σταδίου ανάπτυξης των ζιζανίων. Η μικρή δόση 
εφαρμόζεται στα αρχικά στάδια ανάπτυξης του ζιζανίου ενώ η μεγάλη δόση εφαρμόζεται 
στα μεγαλύτερα στάδια ανάπτυξης των ζιζανίων. 

2. Η χρήση στις δενδρώδεις καλλιέργειες και στο αμπέλι πρέπει να γίνεται με 
κατευθυνόμενο ψεκασμό των ζιζανίων αποφεύγοντας την επαφή των σταγονιδίων του 
ψεκαστικού διαλύματος με το φύλλωμα και τα άλλα πράσινα μέρη των δένδρων και του 
αμπελιού. 

3. Η χρήση για αποξήρανση πριν την συγκομιδή στην μηδική επιτρέπεται μόνο σε 
καλλιέργειες που προορίζονται για σποροπαραγωγή. Η εναπομένουσα φυτική μάζα 
(σανός) καθώς και το υπέργειο τμήμα της πατάτας να μην χρησιμοποιούνται για 
ζωοτροφή. 

4. Υπολείμματα της καλλιέργειας Φασόλια Γίγαντες-Ελέφαντες Πρεσπών στα οποία έχει 
γίνει εφαρμογή δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σαν ζωοτροφή 

5. Σε ελαιώνες που έχει γίνει εφαρμογή του προϊόντος  απαγορεύεται να συγκομίζονται 
 καρποί απευθείας από το έδαφος παρά μόνο όταν γίνεται χρήση διχτύων/ 
ελαιόπανων. 

 

 
 

Β. 1. 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. 

2. 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.  

3. Οι επαγγελματίες χρήστες που έχουν ήδη προμηθευτεί ποσότητες του σκευάσματος 
οφείλουν να συμμορφώνονται με την παρούσα απόφαση.  

 

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης   
Προστασίας Φυτικής Παραγωγής 

 
 
 

                        Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ  
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