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ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 70347 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) TARGET 70 WG (metamitron 70% β/β) ως προς το φάσμα δράσης 
(διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήση), την κατηγορία και τον τρόπο δράσης και την τελευταία 
επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές 
χρήσεις» 

 

 
AΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 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 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 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. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το 

άρθρο 109 αυτού. 

8. Τη με αριθ. πρωτ. 4933/75184/25-05-2018 (ΑΔΑ: Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ) απόφαση διορισμού του 

Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας και το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα 

Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», όπως ισχύει. 

9. Τη με αριθμό πρωτ. 7149/171714/23.09.2019 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 

70347 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) TARGET 70 WG 

(metamitron 70% β/β), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

10. Τη με αριθ. πρωτ. 3367/90597/26.03.2020 αίτηση της εταιρείας Arysta LifeScience Ελλάς ΑΕ, ως 

υπεύθυνου επικοινωνίας της εταιρείας UPL EUROPE Ltd, Ην. Βασιλείου. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Α Τροποποιούμε την με αριθμό 70347 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

TARGET 70 WG (metamitron 70% β/β), που χορηγήθηκε με την Υπ. Αριθ. 7149/171714/23.09.2019 

απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως 

προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήση), την κατηγορία και τον τρόπο 

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

για μετασυλλεκτικές χρήσεις 

 

Συγκεκριμένα, τα σημεία 4, 5 και 13 διαμορφώνονται ως εξής: 

 

4 Κατηγορία και 
τρόπος δράσης 

Εκλεκτικό, διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για τη καταπολέμηση ετησίων 

πλατύφυλλων ζιζανίων στις καλλιέργειες ζαχαρότευτλου, κτηνοτροφικού τεύτλου 

και παντζαριού. Απορροφάται κυρίως από τις ρίζες και μερικώς από το φύλλωμα 

των ζιζανίων και μετακινείται ακροπεταλικά. Αναστέλλει τη φωτοσύνθεση των 

ζιζανίων. 

 

 

5  Φάσμα δράσης 

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος 

Δόσεις σκευάσματος 

Χρόνος εφαρμογής 

Μεγ. αριθ. 
εφαρμογών 

ανά καλ. 
περίοδο/ 

Μεσοδιάστημα 

Όγκος ψεκ. 

υγρού 

λίτρα/ στρ 

γρ./ στρέμμα 

Ζαχαρότευτλα 

BEAVP  

 

Κτηνοτροφικά 

τεύτλα 

BEAVC 

 

Παντζάρι* 
BEAVD 
(Χρήση ήσσονος 

σημασίας) 

Ετήσια 

πλατύφυλ-

λα ζιζάνια 

(7) 

10-40 200-300 

Προφυτρωτικά, αμέσως 

μετά τη σπορά 

BBCH 00-09 

1 

8-40 

170 

σε συνδυασμό 

με 400 – 500 

κ. εκ. λάδι 

Σπαστές εφαρμογές 

μεταφυτρωτικά έως τα 

οκτώ φύλλα της 

καλλιέργειας   

BBCH 18 

3/6-14 

10-40 100 

1
η
 εφαρμογή: 

προφυτρωτικά αμέσως 

μετά τη σπορά ή νωρίς 

μεταφυτρωτικά 

BBCH 00-10 

3/6-14 10-40 200 
2

η
 εφαρμογή: 

μετά από 6-14 ημέρες 

10-40 200 

3
η
 εφαρμογή: 

μεταφυτρωτικά έως τα 

οκτώ φύλλα της 

καλλιέργειας  

BBCH 18 

Παρατηρήσεις: 

 

1. Η προφυτρωτική εφαρμογή συνιστάται σε εδάφη με επιφανειακή υγρασία και καλή προετοιμασία. Να 

αποφεύγεται η εφαρμογή σε πολύ ελαφρά ή οργανικά εδάφη. Καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται 

εάν ακολουθήσει βροχή (φυσική ή τεχνητή). 

2. Η μεταφυτρωτική εφαρμογή δίνει καλύτερα αποτελέσματα από την προφυτρωτική σε βαριά εδάφη. Ο 

ψεκασμός γίνεται από το στάδιο των δύο πρώτων πραγματικών φύλλων των τεύτλων, όταν δεν έχει 

προηγηθεί ψεκασμός προφυτρωτικά ή όταν εφαρμόστηκε μόνο TARGET 70 WG και από το στάδιο των 

τεσσάρων πραγματικών φύλλων, όταν έχει προηγηθεί προφυτρωτικός ψεκασμός με άλλα ζιζανιοκτόνα. 
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3. Τα ζιζάνια είναι ευαίσθητα όταν είναι μικρά, στο στάδιο των 2-4 φύλλων. 

4. Μην το εφαρμόζετε σε φυτά που βρίσκονται σε συνθήκες στρες. 

5. Σε περιπτώσεις έντονης ηλιοφάνειας και υψηλής θερμοκρασίας (>25
o
C) συνιστάται ο ψεκασμός να 

γίνεται τις απογευματινές ώρες. 

6. Η συνολική ποσότητα σκευάσματος/καλλιεργητική περίοδο δεν πρέπει να ξεπεράσει τα 500 κ.εκ./στρ. 

Η μέγιστη δόση είναι 300 γρ./στρ. σε προφυτρωτική εφαρμογή και 200 γρ./στρ. σε μεταφυτρωτική 

εφαρμογή. 

7. Καταπολεμούμενα ζιζάνια 

Προφυτρωτική εφαρμογή  

Ευαίσθητα ζιζάνια 

Amaranthus retroflexus AMARE (Βλήτο) 

Chenopodium album CHEAL (Λουβουδιά) 

Matricaria sp. MATSS (Χαμομήλι) 

Senecio vulgaris SENVU (Μαρτιάκος) 

Solanum nigrum SOLNI (Αγριοντοματιά ή Στύφνος) 

Xanthium strumarium XANST (Αγριομελιτζάνα) 

 

1
η
 εφαρμογή προφυτρωτικά σε συνδυασμό με 2 εφαρμογές μεταφυτρωτικά 

Ευαίσθητα ζιζάνια 

Alopecurus myosuroides ALOMY (Αλεπονουρά) 

Anagallis arvensis ANGAR (Περδικούλι) 

Solanum nigrum SOLNI (Αγριοντοματιά ή Στύφνος) 

Μετρίως ευαίσθητα: 

Abutilon theophrasti ABUTH (Αγριομπαμπακιά) 

Amaranthus retroflexus AMARE (Βλήτα) 

Chenopodium polyspermum CHEPO (Λουβουδιά πολύσπερµη) 

Matricaria chamomilla MATCH (Χαμομήλι) 

Polygonum persicaria POLPE (Αγριοπιπεριά) 

Senecio vulgaris SENVU (Μαρτιάκος) 

Xanthium strumarium XANST (Αγριομελιτζάνα) 

 

3 Σπαστές εφαρμογές μεταφυτρωτικά σε συνδυασμό με λάδι 

Ευαίσθητα ζιζάνια 

Anagallis arvensis ANGAR (Περδικούλι) 

Polygonum aviculare POLAV (Πολυκόμπι) 

Solanum nigrum SOLNI (Αγριοντοματιά ή Στύφνος) 

Μετρίως ευαίσθητα: 

Abutilon theophrasti ABUTH (Αγριομπαμπακιά) 

Alopecurus myosuroides ALOMY (Αλεπονουρά) 

Amaranthus retroflexus AMARE (Βλήτα) 

Chenopodium album CHEAL (Λουβουδιά) 

Chenopodium polyspermum CHEPO (Λουβουδιά πολύσπερµη) 

Polygonum persicaria POLPE (Αγριοπιπεριά) 

 

*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές 
επιπτώσεις στην καλλιέργεια του παντζαριού 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». 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΩΗ14653ΠΓ-ΜΓ3



 
 

 

 

13 Προστασία των καταναλωτών  

 

Τελευταία επέμβαση πριν τη 

συγκομιδή ή πριν τη διάθεση 

στην αγορά όταν πρόκειται για   

μετασυλλεκτικές χρήσεις 

Πεδίο Εφαρμογής 
PHI  

(σε ημέρες) 

 

 
Ζαχαρότευτλα, 

Κτηνοτροφικά τεύτλα, 

Παντζάρι 

--  

 

 
 
 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
κ.α.α. 
 
 
 

 
             Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ 

 
 
 

 
 

Β Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 7149/171714/23.09.2019 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
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