
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 70276 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού   

προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) SELECT 12 EC (δ.ο. clethodim 12% β/o) ως προς τον υπεύθυνο 
επικοινωνίας, το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήση) καθώς επίσης και την 
τελευταία επέμβαση του σκευάσματος πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά» 

 
 

AΠΟΦΑΣΗ  
Ο  

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 

      Έχοντας υπόψη: 
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 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 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική 
χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 87/2012, της Επιτροπής της 1ης Φεβρουαρίου 2012 για την 
τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά τους όρους έγκρισης 
της δραστικής ουσίας clethodim. 

4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 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. 

5. Τον Κανονισμό (EΚ) με αριθμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, 
την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την τροποποίηση του 
κανονισμού (EΚ) με αριθμό 1907/2006. 

6. Την υπ’ αριθμό πρωτ. 1606/16641/14.02.2017 (ΦΕΚ 629/Β’/01.03.2017) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση 
του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό 
Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, 
Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων". 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   30.04.2018 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 3412/48054 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 

  

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: ARYSTA LIFESCIENCE S.A.S, 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  (δια της αντιπροσώπου εταιρείας 
FAX: 210 92 12 090  Arysta LifeScience Ελλάς Α.Ε. 
Πληροφορίες: Ν. Αβραμίδης   Ριζαρείου 16, Χαλάνδρι,  
Τηλέφωνο: 210 92 87 224  Τ.Κ. 15233) 
e-mail: navramidis@minagric.gr email: info@arystalifescience.gr    
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7.  Τη με αριθμό πρωτ. και 3769/52227/05.04.2018 αξιολόγηση (Registration Report) της ΑΑΑ  για το προϊόν. 
8. Τις με αριθμό πρωτ. 3412/48054/29.03.2018 και 4125/56743/19.04.2018 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης 

εταιρείας. 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Ι. Τροποποιούμε την με αριθμό 70276 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(ζιζανιοκτόνο) SELECT 12 EC (δ.ο. clethodim 12% β/o), που χορηγήθηκε με την υπ. αριθμό πρωτ. 
10233/99269/20.03.2018 απόφασή μας, ως προς τον υπεύθυνο επικοινωνίας, το φάσμα δράσης 
(διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήση) καθώς επίσης και την τελευταία επέμβαση του σκευάσματος πριν 
τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά. 
 

 Συγκεκριμένα τα σημεία 1.4β), 5 και 13 διαμορφώνονται ως εξής: 
 
1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα  
β) Υπεύθυνος επικοινωνίας: Arysta LifeScience Ελλάς Α.Ε. 

Ριζαρείου 16, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15233 
Τηλ.: 210 5578777 
Fax: 210 5578768 
e-mail: info@arystalifescience.gr 

 

 
 

5 Φάσμα δράσης  
Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος Τρόπος και  
χρόνος εφαρμογής 

Μέγιστος αριθμός 
εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική 
περίοδο 

Κ.εκ/ στρέμμα Όγκος ψεκ. 
υγρού λίτρα / 
στρέμμα 

Καρότο 
(DAUCA) 

Ετήσια αγρωστώδη 
ζιζάνια 
 
 
 
 
 

100 20 -40 Ψεκασμός από τα 2 
πραγματικά φύλλα της 
καλλιέργειας, μέχρι η ρίζα 
να φτάσει στο 50% της 
τελικής της διαμέτρου και 
όταν τα ζιζάνια βρίσκονται 
σε ζωηρή ανάπτυξη, από τα 
3 -4 πραγματικά φύλλα 
μέχρι την αρχή του 
αδελφώματος. 
(BBCH 12-45) 

1 

Βέλιουρας 
Sorghum 
Halepense  
(SORHA) 

200 20 -40 Ψεκασμός από τα 2 
πραγματικά φύλλα της 
καλλιέργειας, μέχρι η ρίζα 
να φτάσει στο 50% της 
τελικής της διαμέτρου και 
όταν ο βέλιουρας είναι 15 
εκ.   
(BBCH 12-45) 

Κρεμμύδι 
(ALLCE) 

Ετήσια αγρωστώδη 
ζιζάνια 

100-150 20 -40 Ψεκασμός από τα 2 
πραγματικά φύλλα της 
καλλιέργειας, μέχρι ο 
βολβός να φτάσει στο 50% 
της τελικής του διαμέτρου 
και όταν τα ζιζάνια 
βρίσκονται σε ζωηρή 

1 
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ανάπτυξη, από τα 3 -4 
πραγματικά φύλλα μέχρι την 
αρχή του αδελφώματος. 
(BBCH 12-45) 

Βέλιουρας 
Sorghum 
Halepense  
(SORHA)  

200 20 -40 Ψεκασμός από τα 2 
πραγματικά φύλλα της 
καλλιέργειας, μέχρι ο 
βολβός να φτάσει στο 50% 
της τελικής του διαμέτρου 
και όταν ο βέλιουρας είναι 
15 εκ.   
(BBCH 12-45) 

Ηλίανθος 
(HELAN) 
 
Βαμβάκι 
(GOSHI) 

Ετήσια αγρωστώδη 
ζιζάνια 

100-150 20 -40 Ψεκασμός από τα 2  έως τα 
9 πραγματικά φύλλα της 
καλλιέργειας και όταν τα 
ζιζάνια βρίσκονται σε ζωηρή 
ανάπτυξη, από τα 3 -4 
πραγματικά φύλλα μέχρι την 
αρχή του αδελφώματος. 
(BBCH 12-19) 

1 

Βέλιουρας 
Sorghum 
Halepense  
(SORHA) 

200-250 20 -40 Ψεκασμός από τα 2  έως τα 
9 πραγματικά φύλλα της 
καλλιέργειας και όταν ο 
βέλιουρας είναι 15 εκ.   
(BBCH 12-19) 

Άλλα πολυετή 
αγρωστώδη 
ζιζάνια  

250-300 20 -40 Ψεκασμός από τα 2  έως τα 
9 πραγματικά φύλλα της 
καλλιέργειας και όταν τα 
ζιζάνια είναι 15 εκ.   
(BBCH 12-19) 

Πατάτα 
(SOLTU) 

Ετήσια αγρωστώδη 
ζιζάνια 
 
 
 
 
 

100-150 20 -40 Ψεκασμός από τα 2 
πραγματικά φύλλα της 
καλλιέργειας, μέχρι να 
κλείσει το 30% της γραμμής 
και όταν τα ζιζάνια 
βρίσκονται σε ζωηρή 
ανάπτυξη, από τα 3 -4 
πραγματικά φύλλα μέχρι την 
αρχή του αδελφώματος. 
(BBCH 12-33) 

1 

Βέλιουρας 
Sorghum 
Halepense – 
(SORHA) 

200-250 20 -40 Ψεκασμός από τα 2 

πραγματικά φύλλα της 

καλλιέργειας, μέχρι να 

κλείσει το 30% της γραμμής 

και όταν ο βέλιουρας είναι 

15 εκ.   

(BBCH 12-33) 

Άλλα πολυετή 
αγρωστώδη 
ζιζάνια  

250-300 20 -40 Ψεκασμός από τα 2 

πραγματικά φύλλα της 

καλλιέργειας, μέχρι να 

κλείσει το 30% της γραμμής 

και όταν τα ζιζάνια είναι 

15εκ.   

(BBCH 12-33) 
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Ζαχαρότευτλα 
(BEAVA) 
Κτηνοτροφικά 
τεύτλα  
(BEAVC) 

Ετήσια αγρωστώδη 
ζιζάνια 

100 - 150 20 -40 Ψεκασμός από τα 2 
πραγματικά φύλλα της 
καλλιέργειας, μέχρι η ρίζα 
να φτάσει στο 50% της 
τελικής της διαμέτρου και 
όταν τα ζιζάνια βρίσκονται 
σε ζωηρή ανάπτυξη, από τα 
3 -4 πραγματικά φύλλα 
μέχρι την αρχή του 
αδελφώματος. 
(BBCH 12-33) 

1 

Βέλιουρας 
Sorghum 
Halepense – 
(SORHA) 

200 Ψεκασμός από τα 2 
πραγματικά φύλλα της 
καλλιέργειας, μέχρι η ρίζα 
να φτάσει στο 50% της 
τελικής της διαμέτρου και 
όταν ο βέλιουρας είναι 15 
εκ.   
(BBCH 12-33) 

Άλλα πολυετή 
αγρωστώδη 
ζιζάνια  

250 – 300 Ψεκασμός από τα 2 
πραγματικά φύλλα της 
καλλιέργειας, μέχρι η ρίζα 
να φτάσει στο 50% της 
τελικής της διαμέτρου και 
όταν τα ζιζάνια είναι 15 εκ.   
(BBCH 12-33) 

Σκόρδο 
(ALLSA) 
 
(Χρήση 
ήσσονος 
σημασίας) 

Ετήσια 
αγρωστώδη 
ζιζάνια 

100-150 20 -40 Ψεκασμός από τα 2 
πραγματικά φύλλα της 
καλλιέργειας, μέχρι ο 
βολβός να φτάσει στο 50% 
της τελικής του διαμέτρου 
και όταν τα ζιζάνια 
βρίσκονται σε ζωηρή 
ανάπτυξη, από τα 3 -4 
πραγματικά φύλλα μέχρι 
την αρχή του 
αδελφώματος. 
(BBCH 12-45) 

1 

Βέλιουρας 
Sorghum 
Halepense 
(SORHA) 
 

200 20-40 Ψεκασμός από τα 2 
πραγματικά φύλλα της  
καλλιέργειας, μέχρι ο 
βολβός να φτάσει στο 50% 
της τελικής του 
διαμέτρου και όταν ο  
βέλιουρας είναι 15 εκ.   
(BBCH 12-45) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  

1. Η υγρασία και ο ζεστός καιρός επιταχύνουν την δράση του.  

2. Το εύρος της δόσης εξαρτάται από το στάδιο και τις συνθήκες ανάπτυξης των ζιζανίων. Οι μεγάλες δοσολογίες 

εφαρμόζονται όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε μεσαίο ή μέγιστο στάδιο ανάπτυξης και οι χαμηλές στο μικρότερο στάδιο 

ανάπτυξης.  

3. Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην 

καλλιέργεια σκόρδου από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στην καλλιέργεια αυτή ο κάτοχος της 

άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση 

του επομένως η χρήση του σκευάσματος στην καλλιέργεια αυτή γίνεται με ευθύνη του χρήστη. 
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Ευαίσθητα ζιζάνια: 

Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια:  

Αγριοβρώμη (Avena barbata – AVEBA) 

Αγριοβρώμη (Avena fatua – AVEFA) 

Αγριοβρώμη (Avena sativa – AVESA) 

Άγριο ρύζι (Oryza sp. – ORYSS) 

Aλεπονουρά (Alopecurus pratensis – ALOPR) 

Αιµατόχορτο  (Digitaria sanguinalis – DIGSA) 

Βρόμος (Bromus erectus – BROER) 

Λειβαδοπόα (Poa pratensis – POAPR)  

Λεπτή ήρα (Lolium rigidum – LOLRI) 

Λεπτόχλοα (Leptochloa caerulescens – LEFCA) 

Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli – ECHCG) 

Πολύανθη ήρα (Lolium multiflorum – LOLMU) 

Σετάρια (Setaria verticillata – SETVE ) 

Φάλαρη  (Phalaris brachystachys – PHABR)  

Ευαίσθητα ζιζάνια: 

Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια: 

Αγριάδα (Cynodon dactylon – CYNDA  ) 

Αγρόπυρος (Agropyron repens – AGRRE) 

Βέλιουρας (Sorghum halepense – SORHA) 

Νεραγριάδα (Paspalum distichum – PASDS) 

Πολυετής ήρα (Lolium perenne – LOLPE) 

 

 

 

 

 

 

 

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: 

Πόα κοινή (Poa annua – POAAN) 
 

 
 
 

 13 Προστασία των καταναλωτών  
 

Τελευταία επέμβαση πριν τη 
συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην 
αγορά όταν πρόκειται για 
μετασυλλεκτικές χρήσεις. 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 

 Καρότο 40  

 
Ζαχαρότευτλα ,Κτηνοτροφικά τεύτλα, 
Κρεμμύδι, Πατάτα, σκόρδο 

56  

 Βαμβάκι, Ηλίανθος  100  
 
 
 
ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 10233/99269/20.03.2018 απόφασή μας. 

 
 
 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
 
 

             Γ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 
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