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ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 7970/ΕΡ άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) DICOTEX (2,4-D 70g/L + MCPA 70g/L + mecoprop-P 42g/L + dicamba 20 g/L) 
ως προς το φάσμα δράσης, το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης 
του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα και τις 
δηλώσεις προφύλαξης» 

 
 

 
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 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 45 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. Τη με αριθ. πρωτ. 13478/146105π.ε./24-04-2017 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με 

αριθμό 7970/ΕΡ άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος ζιζανιοκτόνο) 

DICOTEX (2,4-D 70g/L + MCPA 70g/L + mecoprop-P 42g/L + dicamba 20 g/L). 

4. Tη με αριθ. 1606/16641/2017 (Β’ 629) Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού ΥΠΑΑΤ 

«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». 

5. Την από 30.01.2019 αξιολόγηση (Registration Report) της Ελλάδας ως Αρμόδιας Αρχής Αξιολόγησης . 

6. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 9916/130642/27.09.2018 αίτηση καθώς και τα υπ’ αριθ. πρωτ. 

1570/25642/07.02.2019 και 12341/164279/27.11.2018 συμπληρωματικά στοιχεία της εταιρείας 

Arysta LifeScience Benelux Sprl Βελγίου, δια της Arysta LifeScience Ελλάς Α.Ε. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Ι. Τροποποιούμε τη με αριθ. 7970/ΕΡ άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(ζιζανιοκτόνο) DICOTEX (2,4-D 70g/L + MCPA 70g/L + mecoprop-P 42g/L + dicamba 20 g/L), που 

χορηγήθηκε με την αριθ. πρωτ. 13478/146105π.ε./24-04-2017απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης, το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της 

πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα και 

τις δηλώσεις προφύλαξης. 

 

Συγκεκριμένα τα σημεία 5, 7 και 11 διαμορφώνονται ως εξής: 

5  Φάσμα δράσης 

Πεδίο 

Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος 

 

Τρόπος και 

χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών 

ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο 

L/ 

στρέμμα 

(max) 

L/ 100 

λίτρα 

ψεκ. 

Υγρού 

Όγκος 

ψεκ. 

υγρού 

λίτρα / 

στρέμμα 

Χλοοτάπητες 

Αγρωστωδών  

(NNNFW/ 

YNIGF) 

Πλατύφυλλα 

ζιζάνια: 

Τριφύλλια 

(Trifolium sp. - 

TRFSS), 

Αγριοράδικα 

(Taraxacum sp. - 

TARSS), 

Ρανούνκουλος 

(Ranunculus sp. - 

RANSS), 

Πολυκόμπι 

(Polygonum sp. - 

POLSS), 

Καρδαμίνα 

(Cardamine sp. - 

CARSS), 

Στελάρια 

(Stellaria media - 

STEME), 

Περδικούλι 

(Anagallis 

arvensis - 

ANGAR), 

Αγριοκαρότο 

(Daucus carota - 

DAUCA), 

Κεράστιο 

(Cerastium sp. - 

CERSS), 

Ζωχός (Sonchus 

sp. - SONSS), 

Γαϊδουράγκαθο 

(Carduus sp. - 

0,75 0,75 100 Ψεκασμός 

Φυλλώματος. 

Δεν 

εφαρμόζεται 

πριν το 

στάδιο του 

αδελφώματος 

της χλόης. 

1 

Από 

Απρίλιο- 

Σεπτέμβριο 
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CRUSS), 

Κίρσιο/ 

Ασπράγκαθο 

(Cirsium sp. - 

CIRSS), 

Πεντάνευρο 

(Plantago sp. - 

PLASS), 

Μαρτιάκος 

(Senecio 

vulgaris - 

SENVU, Senecio 

jacobea  

- SENJA ), 

Αγριομαργαρίτα 

(Bellis perennis - 

BELPE), 

Λάπαθο (Rumex 

sp. - RUMSS) 

 
7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας  

 μεταξύ εφαρμογής και:  

 - σποράς ή φύτευσης της προσ-  

 τατευόμενης καλλιέργειας ---  

 - σποράς ή φύτευσης των  

 καλλιεργειών που ακολουθούν ---  

 - της πρόσβασης του ανθρώπου   

 ή των ζώων στην καλλιέργεια   

 στην οποία έχει εφαρμοστεί το   

 σκεύασμα Απαγορεύεται η πρόσβαση στην ψεκασμένη περιοχή σε 

παιδιά και κατοικίδια ζώα για τουλάχιστον 24 ώρες μετά 

την εφαρμογή. 

Απαγορεύεται η πρόσβαση σε φυτοφάγα ζώα για 15 

ημέρες μετά την εφαρμογή. 

Συνιστάται η πρόσβαση ανθρώπου σε ψεκασμένες 

περιοχές όταν το ψεκαστικό υγρό έχει στεγνώσει 

εντελώς. 

 

 

11  Δηλώσεις 
προφύλαξης 

Ρ102 Μακριά από παιδιά. 

P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο. 

P264 Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά τον χειρισμό. 

P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  

P280 Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια. 

Φοράτε πάντοτε γάντια κατά τη χρήση.  

Σε περίπτωση επανεισόδου μετά τον ψεκασμό, φοράτε γάντια, μακρύ 

παντελόνι και πουκάμισο με μακριά μανίκια. 
SΡ1 Μη ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.  

- Μην ξεπλένετε το ψεκαστικό δοχείο κοντά σε νεροχύτες, επιφανειακά 

ύδατα ή πηγές νερού όπως για παράδειγμα πηγάδι. 

SPe3 Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μιαν 

αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη ή να 

χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της διασποράς 75%. 
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ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 13478/146105π.ε./24-04-2017 απόφασή μας, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

 

 

    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 
 
                   Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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