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ΘΕΜΑ: “Tροποποίηση της με αριθ. 70079 οριστικής έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος
(ζιζανιοκτόνο) GOLTIX 70 SC (δ.ο. metamitron) ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος
σημασίας χρήση), του χρονικού διαστήματος ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης της
προστατευόμενης καλλιέργειας και της σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν καθώς και
της τελευταίας επέμβασης πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά’’

AΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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Έχοντας υπόψη
Τον Κανονισμό (ΕΚ) 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 και ειδικότερα
τα άρθρα 43 και 80 παρ. 5 αυτού.
Το Νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών
και συναφείς διατάξεις.
Την με αριθ. 10088/115732/26-9-2013 (ΦΕΚ Β΄/2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων
ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις
ήσσονος σημασίας »
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) αριθ. 1907/2006.
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.
Τον Κανονισμό (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 έχει συμπεριληφθεί η δραστική ουσία
metamitron.
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7. Τη με αριθ. Πρωτ. 462/106101 (ΦΕΚ 2240/Β/10.09.2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους
Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να
υπογράφουν «“με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού”».
8. Tην από 31.03.2014 αίτηση της εταιρείας AΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.
9. Το Εισηγητικό Σημείωμα της Υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ι. Τροποποιούμε την με αριθ. 70079 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) GOLTIX 70
SC 2,5 SC (δ.ο. metamitron), που χορηγήθηκε με την Υπ. Αριθ. 4685/47174/09.04.2014 απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ως προς το φάσμα δράσης
(διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήση), του χρονικού διαστήματος ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και
σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας και της σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που
ακολουθούν καθώς και της τελευταίας επέμβασης πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά:
Συγκεκριμένα τα σημεία 5 (Φάσμα δράσης), 7 (Χρονικά διαστήματα ασφάλειας) και 13 (Προστασία των
καταναλωτών) διαμορφώνονται ως εξής:
5

5.1 Φάσμα δράσης
Δόσεις σκευάσματος
Πεδίο
Εφαρμογής

Ζαχαρότευτλα
και
κτηνοτροφικά
τεύτλα

Στόχος

Για την
καταπολέμηση
ετήσιων
πλατύφυλλων
ζιζανίων (4)

κ.εκ./ στρέμμα

Όγκος ψεκ.
υγρού
λίτρα/στρ.

Χρόνος εφαρμογής

200 -400

35-40

α. Προφυτρωτικά, αμέσως
μετά τη σπορά:
Ομοιόμορφος ψεκασμός
του εδάφους (1)
και
Μεταφυτρωτικά: Ψεκασμός
μετά το φύτρωμα των
τεύτλων όταν τα τεύτλα
έχουν 2-4 φύλλα και τα
ζιζάνια έως 4-6 φύλλα. (2)
β. Μεταφυτρωτικά:
Ψεκασμός μετά το φύτρωμα
των τεύτλων όταν τα τεύτλα
έχουν 2-4 φύλλα και τα
ζιζάνια έως 4-6 φύλλα.
(2)
γ. Προφυτρωτικά, αμέσως
μετά τη σπορά:
Ομοιόμορφος ψεκασμός
του εδάφους

50-200
Χρήση ήσσονος
σημασίας
Παντζάρι

(3)

Για την
καταπολέμηση
ετήσιων
πλατύφυλλων
ζιζανίων (4)
Για την
καταπολέμηση
ετήσιων
πλατύφυλλων
ζιζανίων (5)
Για την
καταπολέμηση
ετήσιων
πλατύφυλλων
ζιζανίων (6)

100

(200-250) +
(120-150)
ETHOFUMESAT
E AΛΦΑ 50 SC ή
ETHOSAT 50 SC
(62.5-100)
+ (37.4-60)
ETHOFUMESA
TE AΛΦΑ 50
SC ή ETHOSAT
50 SC

20-50

30

25

Μέγιστος
αριθμός
εφαρμογών /
Καλλιεργητική
περίοδο

δ. Μεταφυτρωτικά:
Ψεκασμός μετά το φύτρωμα
των τεύτλων όταν τα τεύτλα
έχουν 2-4 φύλλα και τα
ζιζάνια έως 4-6 φύλλα.
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Παρατηρήσεις:
1. Η προφυτρωτική εφαρμογή συνιστάται σε εδάφη με επιφανειακή υγρασία και καλή προετοιμασία. Να αποφεύγεται
η εφαρμογή σε πολύ ελαφρά ή σε οργανικά εδάφη. Καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται εάν ακολουθήσει βροχή
ή τεχνητή βροχή.
2. Η μεταφυτρωτική εφαρμογή δίνει καλύτερα αποτελέσματα από τη προφυτρωτική σε βαρειά εδάφη. Ο ψεκασμός
γίνεται από το στάδιο των δύο πρώτων πραγματικών φύλλων των τεύτλων όταν δεν έχει προηγηθεί ψεκασμός
προφυτρωτικά ή ψεκάστηκε μόνο GOLTIX και από το στάδιο των τεσσάρων πραγματικών φύλλων όταν έχει προηγηθεί
προφυτρωτικός ψεκασμός με άλλα ζιζανιοκτόνα.
3. Η συνολική ποσότητα σκευάσματος / καλλιεργητική περίοδο δεν πρέπει να ξεπεράσει τα 500 κ.εκ./στρ.
4. Καταπολεμούμενα ζιζάνια
Προφυτρωτική + μεταφυτρωτικές εφαρμογές
Ευαίσθητα ζιζάνια:
Λουβουδιά
(Chenopodium album)
Τάτουλας
(Datura stramonium)
Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:
Αγριομελιτζάνα
(Xanthium strumarium)
Πολυκόμπι
(Polygonum aviculare)
Μεταφυτρωτικές εφαρμογές
Ευαίσθητα ζιζάνια:
Αγριοτοματιά
Βλήτα
Ηλιοτρόπιο
Λουβουδιά
Τάτουλας

(Solanum nigrum)
(Amaranthus retroflexus)
(Heliotropium eupareum)
(Chenopodium album)
(Datura stramonium)

5. Καταπολεμούμενα ζιζάνια
Ευαίσθητα ζιζάνια:
Λουβουδιά
Ζωχός

(Chenopodium album)
(Sonchus oleraceus)

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:
Τσουκνίδα (Urtica urens)
Πικρίς (Picris echioides)
Καπνόχορτο (Fumaria officinalis)
6. Καταπολεμούμενα ζιζάνια
Ευαίσθητα ζιζάνια:
Βλήτα
Αγριοτοματιά

(Amaranthus retroflexus)
(Solanum nigrum)

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:
Λουβουδιά

(Chenopodium album)

7. «Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην
καλλιέργεια ήσσονος σημασίας Παντζάρι από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας ο κάτοχος
της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από
τη χρήση του σκευάσματος».
Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας.
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7.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας
μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

- σποράς ή φύτευσης των
καλλιεργειών που ακολουθούν

13

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας μπορούν να σπαρθούν,
εκτός από Ζαχαρότευτλα και κτηνοτροφικά τεύτλα, αρακάς, κουκιά,
πατάτες καθώς και αραβόσιτος αφού προηγηθεί άροση (15-20 εκ.).
Σε περίπτωση συνδυασμού με ETHOFUMESATE AΛΦΑ 50 SC ή
ETHOSAT 50 SC να τηρούνται επίσης και οι σχετικοί περιορισμοί
που αναγράφονται στις ετικέτες των προϊόντων.
Μην σπέρνετε ή φυτεύετε άλλη καλλιέργεια, εκτός από τις
παραπάνω, πριν περάσουν τουλάχιστον 4 μήνες από την εφαρμογή
και αφού γίνει άροση και καλλιέργεια του εδάφους σε βάθος 15 – 20
εκ. Σε περίπτωση συνδυασμού με ETHOFUMESATE AΛΦΑ 50 SC ή
ETHOSAT 50 SC να τηρούνται επίσης και οι σχετικοί περιορισμοί
που αναγράφονται στις ετικέτες των προϊόντων.

Προστασία των καταναλωτών

13.1 Για τις όλες τις καλλιέργειες, έχουν καθοριστεί από την Επιτροπή της ΕΕ κοινοτικά Ανώτατα Όρια
Υπολειμμάτων (MRLs) με την αιτούμενη Ο.Γ.Π. (Ορθή Γεωργική Πρακτική)
13.1 Τελευταία επέμβαση
πριν τη συγκομιδή ή πριν τη
διάθεση στην αγορά όταν
πρόκειται για μετασυλλεκτικές
χρήσεις

Φυτικά προϊόντα

Ζαχαρότευτλα
και κτηνοτροφικά τεύτλα
Παντζάρι

Ημέρες

Δεν ορίζεται, λόγω του χρόνου
εφαρμογής του προϊόντος

ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 4658/47174/09.04.2014 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
α/α

Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
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