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                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   27.07.2021 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ:            7398/195659 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ      
 
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: ΑSCENΖA AGRO S.A.  

Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  Πορτογαλία 

Πληροφορίες: 
Τηλέφωνο: 

Μ. Γάσπαρη  
210 9287250 

 (δια της εταιρείας Τουτουτζιδάκης 

Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. «Αgribiz») 

e-mail: mgaspari@minagric.gr e-mail:  a.toutoutzidakis@agribiz.gr  

    

 
 

   

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 7850 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) KEYLOFOP 36 EC (δ.ο. diclofop methyl) ως προς το φάσμα 
δράσης και τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις 
οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί». 

 
 

 
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 45 αυτού. 

2. Το ν. 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. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄45). 

4. Το 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. 

5. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής 

«με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην 

οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β΄4612/19-10-20). 

6. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2021/618 της Επιτροπής της 15
ης 

Απριλίου 2021 για την 

τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες 

diclofop, fluopyram, ipconazole και terbuthylazine μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα. 

7. Τη με αριθ. πρωτ. 103840/28-12-2011 απόφασή μας, με την οποία παρατάθηκε-τροποποιήθηκε η 

με αριθμό 7850 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) 

KEYLOFOP 36 EC (δ.ο. diclofop methyl) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

8. Τη με αριθ. πρωτ. 7398/195659/23-7-2021 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

A. Τροποποιούμε τη με αριθ. 7850 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(ζιζανιοκτόνο) KEYLOFOP 36 EC (δ.ο. diclofop methyl), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το 

φάσμα δράσης και τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το 

σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί.  

Συγκεκριμένα, τα σημεία 5 και 6 διαμορφώνονται ως εξής: 

 

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος 

Δόσεις σκευάσματος 

Τρόπος και χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγιστος 
αριθμός 
εφαρμογών 
ανά 
καλλιεργητική 
περίοδο 

Κ.εκ. / 
στρέμμα 
(max) 

Όγκος ψεκ. 
υγρού λίτρα / 
στρέμμα 

Σιτάρι (μαλακό 

και σκληρό) 

Ετήσια 

αγρωστώδη 

ζιζάνια 

250 30 – 50  
Εφαρµογή µε 

ψεκασµό όταν τα 

ζιζάνια βρίσκονται 

στο στάδιο των 2-3 

φύλλων και δεν 

έχουν καλυφθεί 

από την 

καλλιέργεια. 

1 

Κριθάρι 200 – 250  30 – 50  

Καπνός 300 30 – 50  

 

Παρατηρήσεις:  
1.Καταπολεµούµενα ζιζάνια: Avena spp. (αγριοβρώµη), Echinocloa crus-galli (µουχρίτσα), Phalaris spp. 

(φάλαρη), Milium vernale (µίλιο), Setaria spp. (σετάρια), Digitaria sanguinalis (αιµατόχορτο), Lolium 

multiflorum (πολύανθη ήρα), Eleusine indica (ελευσίνη) κ.α. Επίσης καταπολεµά Sorghum halepense 

(βέλιουρα) που προέρχεται από σπόρο.  

2. Στο κριθάρι εφαρµόζεται η δόση των 250 κ.εκ. στο στρέµµα σε περίπτωση µεγάλης προσβολής από 

αγριοβρώµη.  

 

 

 

 

 

6  Ειδικές συνθήκες 

γεωργικές, φυτοϋγείας ή 

περιβαντολλογικές υπό τις 

οποίες το σκεύασμα μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί ή να 

αποκλειστεί 

Δεν επιτρέπεται η χρήση υποπροϊόντων σιτηρών (π.χ. άχυρο, 
σανό κ.α.) ή φυτών σιταριού για ζωοτροφή. 
 
Φυλάξτε το φυτοπροστατευτικό προϊόν χωριστά από άλλα 

γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και σπόρους. 

Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα. 

Μη ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες 

καλλιέργειες. 

Μην ψεκάζετε όταν φυσάει. 

Μη διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών.  Μην αυξάνετε τις δόσεις. 

Μετά τον ψεκασμό ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα με νερό 

στο οποίο μπορεί να προστεθεί διαβρεκτικός παράγοντας για 

καλύτερη απομάκρυνση των υπολειμμάτων του ψεκαστικού 

διαλύματος.  
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Β. 1) Για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος, επιτρέπεται η διάθεση σε καταστήματα εμπορίας 

γεωργικών φαρμάκων με ετικέτα που να είναι σύμφωνη με την παλαιά έγκριση (παλαιά ετικέτα) για 

χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) μηνών από την υπογραφή της παρούσας απόφασης. 

2) Για τις ποσότητες του σκευάσματος που έχουν διατεθεί σε καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης, 

ο υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά, οφείλει να χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο 

επιδεχόμενο ελέγχου, ώστε να ειδοποιεί για τις τροποποιήσεις που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, 

τα εν λόγω καταστήματα. 

3) Κατά την πώληση συσκευασιών με παλαιές ετικέτες, ο υπεύθυνος επιστήμονας των καταστημάτων 

χονδρικής ή λιανικής πώλησης οφείλει αφενός να ενημερώνει για την παρούσα απόφαση τους 

επαγγελματίες χρήστες και αφετέρου να αναγράφει ότι πραγματοποιήθηκε η ενημέρωση αυτή στο 

αντίστοιχο πεδίο των παρατηρήσεων του εντύπου ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης.  

4) Οι επαγγελματίες χρήστες που έχουν ήδη προμηθευτεί ποσότητες του σκευάσματος οφείλουν να 

συμμορφώνονται με την παρούσα απόφαση τροποποίηση του φάσματος δράσης. 

 

Γ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. πρωτ. 103840/28-12-2011 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει. 

 

 
«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας» 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ κ.α.α. 
                                                                                                     Η προϊσταμένη του Τμήματος Βιοκτόνων Προϊόντων 

 
 

Δρ Δ. ΓΚΙΛΠΑΘΗ  
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