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ΘΕΜΑ:«Τροποποίηση της με αριθμό 70295 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) CARTA 24 EC (oxyfluorfen 24% β/ο) ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε 
ήσσονος σημασίας χρήσεις) 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) 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 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. 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. 

7. 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. 

8. Τη με αριθμό πρωτ. 9614/126957/09.10.2018 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 

70295 οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) CARTA 24 EC (oxyfluorfen 24% 

β/ο). 
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9. Τη με αριθ. 22218 έγκριση κυκλοφορίας των αρμοδίων αρχών της Ισπανίας για το φυτοπροστατευτικό 

προϊόν (ζιζανιοκτόνο) LASER. 

10. Τη με αριθ. πρωτ. 2835/72505/05.03.2020 αίτηση της εταιρείας INDUSTRIAS AFRASA S.A., Ισπανίας, δια 

του υπεύθυνου επικοινωνίας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. – «AGRIBIZ».. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Α Τροποποιούμε την με αριθμό 70295 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(ζιζανιοκτόνο) CARTA 24 EC (oxyfluorfen 24% β/ο), που χορηγήθηκε με την Υπ. Αριθ. 

9614/126957/09.10.2018 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως προς το 

φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήσεις) και την τελευταία επέμβαση πριν τη 

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

 

Συγκεκριμένα, τα σημεία 5 και 13.2 διαμορφώνονται ως εξής: 

 

5 Φάσμα δράσης  

Πεδίο 

Εφαρμογής 
Στόχος 

Δόσεις σκευάσματος 

Τρόπος και χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών 

ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο 

κ. εκ./ στρ 

 

Όγκος ψεκ. 

Υγρού 

λίτρα/στρ 

Εσπεριδοειδή 

(Πορτοκαλιά, 

Μανταρινιά, 

Λεμονιά,  

Γκρέιπ φρούτ,  

Κίτρο) 

CIDSI, CIDRE,  

CIDLI, CIDPA,  

CIDAU 

Ετήσια 

πλατύφυλλα και 

αγρωστώδη 

ζιζάνια 

60 40 

Ψεκασµός κοντά στο έδαφος, 

σε λωρίδες  που καλύπτουν το 

30% της συνολικής επιφάνειας 

του αγρού, από το φθινόπωρο 

έως τις αρχές της άνοιξης. 

Συνιστάται η εφαρμογή αρχές 

της Άνοιξης σε ποικιλίες 

μανταρινιάς και σε πρώιμες 

ποικιλίες πορτοκαλιάς και το 

Φθινόπωρο σε όψιμες 

ποικιλίες μανταρινιάς και 

πορτοκαλιάς (Navel) 

1 

Μηλοειδή 

(Μηλιά, Αχλαδιά, 

Κυδωνιά, 

Μουσμουλιά, 

Αχλαδόμηλα) 

MABSD PYUCO 

CYDOB MSPGE 

PYUPC  

Ετήσια 

πλατύφυλλα και 

αγρωστώδη 

ζιζάνια 

60 40 

Ψεκασμός κοντά στο έδαφος 

σε λωρίδες που καλύπτουν το 

30% της συνολικής επιφάνειας 

του αγρού, από το Φθινόπωρο 

έως τις αρχές της Άνοιξης, 

κατά το λήθαργο 

(BBCH 00)  

1 
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Πυρηνόκαρπα 

(Ροδακινιά, 

Βερικοκιά, 

Δαμασκηνιά, 

Κορομηλιά, 

Κερασιά,  

Βυσσινιά)  

PRNPS PRNDO 

PRNAV PRNCF 

PRNCE 

Ετήσια 

πλατύφυλλα και 

αγρωστώδη 

ζιζάνια 

60 40 

Ψεκασμός κοντά στο έδαφος 

σε λωρίδες που καλύπτουν το 

30% της συνολικής επιφάνειας 

του αγρού, από το Φθινόπωρο 

έως τις αρχές της Άνοιξης, 

κατά το λήθαργο 

(BBCH 00)  

1 

Ελιά  

OLVEU 

Ετήσια 

πλατύφυλλα και 

αγρωστώδη 

ζιζάνια 

60 40 

Ψεκασμός κοντά στο έδαφος 

σε λωρίδες που καλύπτουν το 

30% της συνολικής επιφάνειας 

του αγρού, το Φθινόπωρο – 

Χειμώνα κατά την διάρκεια 

ωρίμανσης των καρπών (BBCH 

80-90) με παρουσία ή μη 

ελιών στο έδαφος. 

1 

Αμπέλι 

Οινοποιήσιμα, 

Επιτραπέζια 

VITVI 

Ετήσια 

πλατύφυλλα και 

αγρωστώδη 

ζιζάνια 

60 40 

Ψεκασμός κοντά στο έδαφος 

σε λωρίδες που καλύπτουν το 

30% της συνολικής επιφάνειας 

του αγρού, το Φθινόπωρο 

(BBCH 00) 

1 

Λωτός* 
DOSKA  
 
(Χρήση 

ήσσονος 

σημασίας) 

Ετήσια 
πλατύφυλλα και 
αγρωστώδη 
ζιζάνια 

60 40 Ψεκασμός κοντά στο έδαφος 
σε λωρίδες που καλύπτουν το 
30% της συνολικής επιφάνειας 
του αγρού, από το 
Φθινόπωρο έως τις αρχές της 
Άνοιξης, κατά το λήθαργο 
(BBCH 00)  

1 

Ακρόδρυα:  
Αμυγδαλιά* 
PRNDU 
Φουντουκιά* 
CYLAV 
Φιστικιά*  
PIAVE 
Καστανιά*  
CSNSA 
Καρυδιά*  
IUGRE 
Κουκουναριά* 
PIUPN 
 
(Χρήσεις 

ήσσονος 

σημασίας) 

Ετήσια 
πλατύφυλλα και 
αγρωστώδη 
ζιζάνια  

60 40 Ψεκασμός κοντά στο έδαφος 
σε λωρίδες που καλύπτουν το 
30% της συνολικής επιφάνειας 
του αγρού, από το 
Φθινόπωρο έως τις αρχές της 
Άνοιξης, κατά το λήθαργο 
(BBCH 00)  

1 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

1. Εφαρμόζεται με ψεκασμό κοντά στο έδαφος, σε λωρίδες που καλύπτουν το 30% της συνολικής 

επιφάνειας του αγρού.  

2. Η συνολικής ποσότητα δ.ο./έτος δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 15 γραμ. δ.ο./στρ. 

3. Τα ζιζάνια είναι ευαίσθητα από το στάδιο του σπόρου μέχρι τα 2-4 φύλλα. 

4. Η εφαρμογή να γίνεται σε ποτισμένο έδαφος. 

5. Αποφεύγετε τη χρήση του σε οργανικά εδάφη. 

6. Αποφύγετε τον ψεκασμό όταν τα φυτά υποφέρουν από στρες λόγω ξηρασίας, όταν αναμένεται βροχή 

και όταν φυσάει. 

7. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή ζημιών από διασπορά του ψεκαστικού νέφους σε 

παρακείμενες ευαίσθητες καλλιέργειες.  

8. α) Καταπολεµούµενα ζιζάνια 

 

Ευαίσθητα ζιζάνια (>85%) 

Αντράκλα (Portulaca oleracea) POROL  

Λουβουδιά (Chenopodium album) CHEAL 

Περιπλοκάδα (Convolvulus arvensis) CONAR 

              (Diplotaxis erucoides) DIPER  

Αγριοβρώμη (Avena sterilis) AVEST 

 

Μέτρια ευαίσθητα ζιζάνια (70-85%) 

Τριβόλι (Tribulus terrestris) TRBTE 

Οξαλίδα (Oxalis acetosella) OXAAC 

              Καλεντούλα (Calendula arvensis) CLDAR 

 

*Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές 
επιπτώσεις στις καλλιέργειες Λωτού, Αμυγδαλιάς, Φουντουκιάς, Φιστικιάς, Καστανιάς, Καρυδιάς και 
Κουκουναριάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές ο 
κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη 
φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος. 

 

 

 13 Προστασία των καταναλωτών  

13.2 Τελευταία επέμβαση 

πριν τη συγκομιδή ή πριν τη 

διάθεση στην αγορά όταν 

πρόκειται για μετασυλλεκτικές 

χρήσεις 

Πεδίο εφαρμογής 
PHI  

(σε ημέρες) 

Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέιπ 

φρούτ, Κίτρο 
21 

Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσμουλιά, 

Αχλαδόμηλα, Λωτός, Ροδακινιά, Βερικοκιά, 

Δαμασκηνιά, Κορομηλιά, Κερασιά, 

Βυσσινιά, Αμυγδαλιά, Φουντουκιά, 
Φιστικιά, Καστανιά, Καρυδιά, 
Κουκουναριά 

180 

Αμπέλι 

(Οινοποιήσιμα, Επιτραπέζια) 
180 

Ελιά  

21 ημέρες, 

παρουσία ελιών 

στο έδαφος 
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7 ημέρες, χωρίς 

παρουσία ελιών 

στο έδαφος 

 

 
 
 

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

 
 
 

 
                 Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ 

 
 
 
 
 
 

 

Β Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 9614/126957/09.10.2018 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
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