
 

 

                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   04.09.2019 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 7893/191470 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ      
 
 
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: Sharda Cropchem España S.L 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  Ισπανίας 
TELEFAX: 210 9212090  (δια του υπεύθυνου επικοινωνίας 
Πληροφορίες: Δ. Καραμάνου   της εταιρείας 
Τηλέφωνο: 210 9287228  Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. 
e-mail: dkaramanou@minagric.gr   – «AGRIBIZ» 
   Ξενίας 1, 115 27, Αθήνα) 
  e-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr 
    
    
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 70306 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) OCTON (δ.ο. fluometuron  50 % β/o) ως προς 
την κατηγορία και τον τρόπο δράσης, το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας 
χρήση) και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν 
πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις» 

 

 
 

AΠΟΦΑΣΗ  
Ο  

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 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 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 (ΕΚ) με αριθμό 839/2008 της Επιτροπής της 31ης Ιουλίου 2008 για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα 
παραρτήματα ΙΙ, ΙΙΙ και IV σχετικά με τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω σε 
ορισμένα προϊόντα στον οποίο συμπεριλαμβάνεται και η δραστική ουσία fluometuron.  

5. 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. 

6. 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».  
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7. 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». 

8. Τη με αριθ. πρωτ. 9269/122144/03.12.2018 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 70306 
άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) OCTON (δ.ο 
fluometuron  50 % β/o). 

9. Την με αριθ. 619/46787/8.3.19 (ΦΕΚ Β΄ 988/22-03-2019) κοινή Απόφαση του Υπουργού κ. Στ. 
Αραχωβίτη, του Υφυπουργού κ. Β. Κόκκαλη και της Υφυπουργού κ. Ολ. Τελιγιορίδου με θέμα 
“Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής “με εντολή Υπουργού”, “με εντολή Υφυπουργού” ή “με 
εντολή Υπουργού και Υφυπουργού”, κατά περίπτωση, στους: Γεν. Γραμματέα, Γεν. Γραμματέα 
Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γεν. Δ/νσης, Προϊσταμένους 
Δ/νσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων” (Β΄ 988), 
όπως διορθώθηκε με την αριθ. 6 αναφορά «ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» (Β’ 1241)  και τροποποιήθηκε 
με την αριθ. 1679/153682/25-06-2019 (Β΄ 2701) ΚΥΑ. 

10. Τη με αριθ. πρωτ. 7893/191470/29.07.2019 αίτηση της εταιρείας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος ΚΑΙ ΣΙΑ 
Ε.Ε., ως υπεύθυνου επικοινωνίας της εταιρείας Sharda Cropchem España S.L. 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

I. Τροποποιούμε τη με αριθ. 70306 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) OCTON (δ.ο flometuron 50 % β/o), η οποία χορηγήθηκε την υπ. αριθ. πρωτ. 
9269/122144/03.12.2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς την κατηγορία και τον τρόπο 
δράσης, το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήση) και την τελευταία επέμβαση πριν 
τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις. 

 

Τα σημεία 4, 5 και 13  διαμορφώνονται ως εξής: 

 

4 Κατηγορία και 
τρόπος δράσης: 

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετησίων αγρωστωδών και 
πλατύφυλλων ζιζανίων στο βαμβάκι και στο σουσάμι. Απορροφάται κυρίως από τις 
ρίζες και δευτερευόντως από το φύλλωμα και δρα διασυστηματικά 
παρεμποδίζοντας τη φωτοσύνθεση. 

 

 

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 

 

Βαμβάκι  

GOSSS  

Καταπολέμηση 
ετησίων 
πλατύφυλλων 
και 
αγρωστωδών 
ζιζανίων  

250 -400 30-40 Προφυτρωτικά 
αμέσως μετά την 
σπορά 
BBCH 00-09 

1 
 
 

Σουσάμι * 

SEGIN  

 

(Χρήση 
ήσσονος 

σημασίας) 

 

Καταπολέμηση 
ετησίων 
πλατύφυλλων 
και 
αγρωστωδών 
ζιζανίων  

250 -400 30-40 Προφυτρωτικά 
αμέσως μετά την 
σπορά 
BBCH 00-09 

1 
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Παρατηρήσεις: 
  

1. Η δόση είναι ανάλογα με τον τύπο εδάφους. Οι μεγαλύτερες δόσεις στα βαριά εδάφη και οι 
μικρότερες στα ελαφριά εδάφη 

2. Σε 7-10 μέρες από την εφαρμογή του, να ακολουθήσει βροχή ή άρδευση, με 20-30 κ.μ. νερό/στρ. 
ώστε να ‘ενεργοποιηθεί’ το fluometuron. 

3. Μην το χρησιμοποιείτε σε αμμώδη εδάφη 
 
*Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές 
επιπτώσεις στην καλλιέργεια του σουσαμιού 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 σκευάσματος. 

 
Καταπολεμούμενα ζιζάνια:  
 
Ευαίσθητα ζιζάνια:  
Βλήτα (Amaranthus sp.) – AMASS  
Λουβουδιά (Chenopodium album) – CHEAL  
Χαμομήλι (Matricaria recutita) – MATCH  
Αγριοπιπεριά (Polygonum persicaria) – POLPE  
Πολυκόμπι (Polygonum aviculare) – POLAV  
Γλιστρίδα ή Αντράκλα (Portulaca oleracea) – POROL  
Λάπαθο (Rumex spp) – RUMSS  
Μαρτιάκος (Senecio vulgaris) – SENVU  
Άγριο σινάπι (Sinapis arvensis) – SINAR  
Αγριοτοματιά (Solanum nigrum) – SOLNI  
Αγριομελιτζάνα (Xanthium strumarium) – XANST  
 
Μετρίως Ευαίσθητα ζιζάνια:  
Αγριοβαμβακιά (Abutilon theophrasti) – ABUTH  
Τάτουλας (Datura stramonium) – DATST  
Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli) – ECHCG  
Σετάρια (Setaria sp.) – SETSS  

 

 
13 Προστασία των καταναλωτών 

 

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

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 Βαμβάκι  Μη Εφαρμόσιμο λόγω χρόνου 
εφαρμογής 

(εφαρμογή προφυτρωτικά αμέσως 
μετά την σπορά, BBCH 00-09) 

 Σουσάμι 
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II. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. πρωτ. 9269/122144/03.12.2018 απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 
 

 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ 
 

 
 

 Ι. ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ 
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