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ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος RACER
25 EC (δ.ο. flurochloridone) ως προς το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις προφύλαξης και την
τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή λόγω αλλαγής των ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων
(Μrls).»
AΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/09 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην
αγορ α και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση
αυτών και συναφείς διατάξεις και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 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, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/973 της Επιτροπής της 13ης Ioυνίου 2019 για την τροποποίηση των
παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες bispyribac, denatonium
benzoate, fenoxycarb, flurochloridone, quizalofop-P-ethyl, quizalofop-P-tefuryl, propaquizafop και
tebufenozide μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα.
5. Τη με αριθμ. 619/46787/08.03.2019 (ΦΕΚ Β΄ 988/22-03-2019) κοινή Απόφαση του Υπουργού και
των Υφυπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 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
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διορθώθηκε με την αριθ. 6 αναφορά «ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» (Β’ 1241) και τροποποιήθηκε με
την αριθ. 1679/153682/25-06-2019 (Β΄ 2701) ΚΥΑ.
6. Τη με αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 14028/333848/20-12-2019 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
A. Τροποποιούμε τα σημεία 5 και 13.2 της με αριθ. 70261 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του
φυτοπροστατευτικού προϊόντος RACER 25 EC ( δ.ο. flurochloridone), που χορηγήθηκε με την αριθ.
πρωτ. 6497/63089/12.12.17 ΥΑ, σύμφωνα με τα παρακάτω:
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5.1 Φάσμα δράσης
Πεδίο
Εφαρμογής

Στόχος

Δόσεις σκευάσματος
Κ.εκ./
στρέμμα

Πατάτα
(SOLTU)

Καταπολέμηση
ετήσιων
πλατύφυλλων και
μερικών
αγρωστωδών
ζιζανίων

Καρότο (DAUCS),
Παστινάκη
(PAVSA),
Ρίζα μαϊντανού
APUGR)

Καταπολέμηση
ετήσιων
πλατύφυλλων
και μερικών
αγρωστωδών
ζιζανίων

150-300

Σελινόριζα
(APUGD)

Καταπολέμηση
ετήσιων
πλατύφυλλων
και μερικών
αγρωστωδών
ζιζανίων

150

Βαμβάκι
(GOSHI)

Ηλίανθος
(HELAN)

Καταπολέμηση
ετήσιων
πλατύφυλλων
και μερικών
αγρωστωδών
ζιζανίων
Καταπολέμηση
ετήσιων
πλατύφυλλων
και μερικών
αγρωστωδών
ζιζανίων

150-200

Μέγιστος
αριθμός
εφαρμογών ανά
καλλιεργητική
περίοδο

Κ.εκ/ 100
λίτρα ψεκ.
Υγρού

Όγκος ψεκ.
υγρού λιτρα /
στρέμμα

--

20 - 40

Προφυτρωτικά ή
στα πρώτα
στάδια
ανάπτυξης των
ζιζανίων

1

--

20 - 30

Προφυτρωτικά
ή στα πρώτα
στάδια
ανάπτυξης των
ζιζανίων

1

--

20 - 40

Προφυτρωτικά
ή στα πρώτα
στάδια
ανάπτυξης των
ζιζανίων

1

--

20 - 40

Προφυτρωτικά
ή στα πρώτα
στάδια
ανάπτυξης των
ζιζανίων

1

100 - 150

150-300

Τρόπος και
χρόνος
εφαρμογής

Παρατηρήσεις:
1) Η αποτελεσματικότητα του σκευάσματος αυξάνεται με την εδαφική υγρασία
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2) Σε ξηρικές εδαφικές συνθήκες συνιστάται ελαφριά ενσωμάτωση του σκευάσματος με πότισμα
3) Σε περίπτωση που βρέξει δυνατά μετά την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου είναι πιθανόν να
παρατηρηθεί σε μικρό βαθμό κιτρίνισμα ή λεύκανση των φύλλων της καλλιέργειας . Το
φαινόμενο αυτό είναι παροδικό και δεν επηρεάζει τις αποδόσεις.
4) Καταπολεμούμενα Zιζάνια
Ευαίσθητα
Δόση 100 κ.εκ/στρ
Τάτουλας (Datura stramonium, DATST),
Ζωχος (Sonchus oleraceus, SONOL),
Λουβουδιά (Chenopodium album, CHEAL)
Δωδεκάνθι (Lamium amplexicaule, LAMAM),
Αντράκλα (Portulaca oleracea, POROL)
Δόση 150 κ.εκ/στρ (επιπλέον των προαναφερθέντων)
Αναγαλλίδα (Anagallis arvensis, ANGAR),
Αγριοπιπεριά (Polygonum persicaria, POLPE) ,
Mαρτιάκος (Senecio vulgaris, SENVU),
Σετάρια (Setaria viridis, SETVI),
Solanum physalifolium (SOLPS).
Δόση 200 κ.εκ/στρ (επιπλέον των προαναφερθέντων)
Τραχύ Βλήτο (Amaranthus retroflexus, AMARE),
Σκαρολάχανο (Mercurialis annua, MERAN),
Αγριοπανσές (Viola arvensis, VIOAR)
Αγριοντοματιά (Solanum nigrum, SOLNI)
Δόση 300 κ.εκ/στρ (επιπλέον των προαναφερθέντων)
Πολυκόμπι (Polygonum avicularae, POLAV),
Mουχρίτσα (Echinochloa crus-galli, ECHCG),
Στριγγλόχορτο (Atriplex patula, ATXPA),
Kickxia spuria (KICSP),
Χαμομήλι (Matricaria chamomilla, MATCH),
Μετρίως Ευαίσθητα
Δόση 100 κ.εκ/στρ
Τραχύ Βλήτο (Amaranthus retroflexus, AMARE),
Solanum physalifolium (SOLPS),
Σετάρια (Setaria viridis, SETVI)
Δόση 150 κ.εκ/στρ
Τραχύ Βλήτο (Amaranthus retroflexus, AMARE),
Αναρριχώμενο πολύγωνο (Fallopia convolvulus, POLCO),
Πολυκόμπι (Polygonum aviculare, POLAV),
Αγριομελιτζάνα (Xanthium strumarium, XANST)
Δόση 200 κ.εκ/στρ
Mουχρίτσα (Echinochloa crus-galli, ECHCG),
Αναρριχώμενο πολύγωνο (Fallopia convolvulus, POLCO),
Ηλιοτρόπιο (Heliotropium europaeum, HEOEU),
Πολυκόμπι (Polygonum avicularae, POLAV),
Αγριομελιτζάνα (Xanthium strumarium, XANST).
Δόση 300 κ.εκ/στρ
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Αναρριχώμενο πολύγωνο (Fallopia convolvulus, POLCO),
Αγριοπιπεριά (Polygonum persicaria, POLPE)
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Δηλώσεις
προφύλαξης

P405+ P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
P201 Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση
P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς/εκνεφώματα.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το
προϊόν.
P280 Φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέτρα
προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
«Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση»
«Φοράτε κατάλληλα γάντια, ολόσωμη φόρμα και μπότες κατά την
εφαρμογή. Η εφαρμογή να γίνεται με τρακτέρ κλειστής καμπίνας.»
«Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την επανείσοδο στον αγρό»
Ρ501 Διάθεση του περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
SP1 Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Να
μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/
Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από
τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.)
SPe2 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να μην
εφαρμόζετε το σκεύασμα σε περιόδους έντονης βροχόπτωσης στις
καλλιέργειες πατάτας, ηλίανθου, καρότου, παστινάκης, ρίζας
μαϊντανού και σελινόριζας :
SPe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε
μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα
στις καλλιέργειες πατάτας, ηλίανθου, καρότου, παστινάκης, ρίζας
μαϊντανού και σελινόριζας και 10 μέτρων στην καλλιέργεια του
βαμβακιού.
SPe3 Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους:
Στις καλλιέργειες πατάτας, ηλίανθου, καρότου, παστινάκης, ρίζας
μαϊνταντού και σελινόριζας:
• να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από
μη γεωργική γη ή
• να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων σε
συνδυασμό με ακροφύσια μείωσης της διασποράς του
ψεκαστικού νέφους κατά 50%, ή
• να χρησιμοποιηθούν ακροφύσια μείωσης της διασποράς του
ψεκαστικού νέφους κατά 90%.
Στη καλλιέργεια του βαμβακιού:
• να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη
γεωργική γη ή
• να χρησιμοποιηθούν ακροφύσια μείωσης της διασποράς του
ψεκαστικού νέφους κατά 90%.
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Προστασία των καταναλωτών

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

Φυτικά προϊόντα

Ημέρες

Πατάτα, Καρότο, Παστινάκη, Ρίζα
Μαϊντανού, Σελινόριζα,
Βαμβάκι, Ηλίανθος

Δεν εφαρμόζεται. Καλύπτεται
από το χρόνο εφαρμογής του
σκευάσματος

Β
1. 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.
2. Κατά την πώληση συσκευασιών με παλαιές ετικέτες, ο υπεύθυνος επιστήμονας των καταστημάτων
χονδρικής ή λιανικής πώλησης οφείλει αφ΄ ενός να ενημερώνει για την παρούσα απόφαση τους
επαγγελματίες χρήστες και αφ΄ ετέρου να το αναγράφει στο πεδίο στο πεδίο των παρατηρήσεων του
εντύπου ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης.
3. Οι επαγγελματίες χρήστες που έχουν ήδη προμηθευτεί ποσότητες του σκευάσματος οφείλουν να
συμμορφώνονται με την παρούσα απόφαση.

Γ

Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 6497/63089/12.12.17 απόφασή μας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ

