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                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,                  31.01.2020  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ:                 1355/34627  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ      

 
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: Sharda Cropchem España S.L., 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  (διά του υπεύθυνου επικοινωνίας,  
TELEFAX: 210 92 12 090  της εταιρίας 
Πληροφορίες: Ι. Καλαϊτζόγλου  Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. 
Τηλέφωνο: 210 9287223  Ξενίας 1, 115 27, Αθήνα)  
e-mail: ikalaitzoglou@minagric.gr email: a.toutoutzidakis@agribiz.gr 

    
ΘΕΜΑ:  «Τροποποίηση της με αριθ. 70375 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) GAZEL (δ.ο. MCPA οξύ 75% β/ο) ως προς το προσδιορισμό της μονάδας 
μέτρησης της δόσης του σκευάσματος» 

 
 

AΠΟΦΑΣΗ  
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
      Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθ. 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 44 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 Kανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον 
κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η δραστική ουσία MCPA. 

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 546/2011 της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες 
αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού 
(ΕΚ) με αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις 
επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 

6. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 
2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την 
τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την τροποποίηση του 
κανονισμού (EΚ) με αριθ. 1907/2006. 

7. Τη με αριθ. 619/46787/08-03-2019 (Β΄ 988/22-03-2019) κοινή Απόφαση του Υπουργού κ. Στ. Αραχωβίτη, του 
Υφυπουργού κ. Β. Κόκκαλη και της Υφυπουργού κ. Ο. Τελιγιορίδου με θέμα “Μεταβίβαση του δικαιώματος 
υπογραφής «με εντολή Υπουργού», «με εντολή Υφυπουργού» ή «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού», 
κατά περίπτωση, στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης 
Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους 
Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων”, όπως διορθώθηκε με την αριθ. 6 αναφορά 
«ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» στο ΦΕΚ Β’ αριθ. 1241/12-04-2019 και τροποποιήθηκε με την αριθ. 
1679/153682/25-06-2019 (Β΄ 2701) ΚΥΑ. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
 

I. Τροποποιούμε τη με αριθ. 70375 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
(ζιζανιοκτόνο) GAZEL (δ.ο. MCPA οξύ 75% β/ο) που χορηγήθηκε με την με αριθ. 14126/336183/28.01.2020 Υπ. 
Απόφαση, ως προς το προσδιορισμό της μονάδας μέτρησης της δόσης του σκευάσματος. 
 
5 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος 

Δόσεις σκευάσματος 
Χρόνος εφαρμογής 

 

Μέγ. αριθμός 
εφαρμ./ ανά 

καλλιεργητική 
περίοδο 

κ. εκ./ 
στρέμμα 

Όγκος ψεκ. 
υγρού λίτρα/ 

στρέμμα 

Χειμερινά σιτηρά  
(Σιτάρι 
TRZSS, 
Κριθάρι 
HORVX,  
Βρώμη 
AVESS,  
Σίκαλη 
SECCE) 

πλατύφυλλα 
ζιζάνια 

100 20 – 40 Εφαρμόζεται 
μεταφυτρωτικά  από 
την εμφάνιση του 
πρώτο κόμβου (αρχή 
καλαμώματος) έως 
το στάδιο του φύλου 
σημαία  
BBCH 31-39 

1 

Ανοιξιάτικα 
σιτηρά 
(Σιτάρι 
TRZSS,  
Κριθάρι 
HORVX,  
Βρώμη 
AVESS,  
Σίκαλη  
SECCE)  

πλατύφυλλα 
ζιζάνια 

100 20 – 40 Εφαρμόζεται νωρίς 
μεταφυτρωτικά από 
το στάδιο  των 3 
πραγματικών 
φύλλων έως την 
εμφάνιση του 
δευτέρου κόμβου 
(αρχή καλαμώματος)  
 BBCH 13-32 

1 

Παρατηρήσεις: 
1. Τα ζιζάνια ψεκάζονται σε νεαρό στάδιο έως τα 20 – 30 εκ ύψος ενώ βρίσκονται  σε γρήγορη ανάπτυξη.  
2. Για την αποφυγή της διασποράς των ψεκαστικών σταγονιδίων σε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες, 

μην ψεκάζετε όταν φυσάει.  
3. Μην ψεκάζετε αν αναμένεται βροχή σε 5 ώρες από την εφαρμογή.  
4. Μην ψεκάζετε όταν η θερμοκρασία είναι μικρότερη από 10οC ή μεγαλύτερη από 25οC.  
5. Μην ψεκάζετε όταν επικρατούν συνθήκες καταπόνησης των καλλιεργειών, όπως παρατεταμένη ξηρασία, 

νεροκρατήματα, παγωνιά, ισχυροί ψυχροί άνεμοι ή όταν τα φυτά έχουν υποστεί ζημιές κ.α. 
 
Καταπολεμούμενα ζιζάνια: 
Ευαίσθητα ζιζάνια  
Αναγαλλίδα (Anagallis arvensis – ANGAR) 
Καψέλλα (Capsella bursa-pastoris – CAPBP) 
Κενταύρια(Centaurea cyanus – CENCY) 
Λουβουδιά (Chenopodium álbum – CHEAL) 
Περικοκλάδα (Convolvulus arvensis – CONAR) 
Κολλιτσίδα μεγαλόκαρπη (Galium aparine – GALAP) 
Γεράνι (Geranium dissectum - GERDI) 
Καπνόχορτο (Fumaria officinalis - FUMOF) 
Λάμιο (Lamium spp. – LAMSS) 
Χαμομήλι (Matricaria spp. – MATSS)  
Παπαρούνα κοινή (Papaver rhoeas – PAPRH) 
Ραπανίδα (Raphanus raphanistrum – RAPRA) 
Λάπαθο (Rumex sp - RUMSS) 
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Μαρτιάκος (Senecio vulgaris - SENVU) 
Ζωχός (Sonchus arvensis - SONAR) 
Σπέργουλα (Spergula arvensis SPRAR) 
Στελλάρια (Stellaria media – STEME) 
Βερόνικες (Veronica spp – VERSS) 
(Ridolfia segetum – CRYRI) 
Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια  
Aνθεμίδα (Anthemis arvensis – ANTAR) 
Καρδαμίνα (Cardamine hirsuta – CARHI) 
Κεράστιo (Cerastium spp. – CERSS) 
Κίρσιο (Cirsium arvense - CIRAR) 
Πικρίς (Picris/Helminthotheca echioides – PICEC) 
Πολυκόμπι (Polygonum aviculare – POLAV) 

 
 

II. Κατά τα λοιπά, ισχύει η με αριθ. πρωτ. 14126/336183/28.01.2020 Υπ. Απόφαση. 
 
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  
 

 
 

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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