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ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
ZETROLA 10 EC (δ.ο. propaquizafop)»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 21
ης

 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 
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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. 

6. Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 12249/292151/13-11-2019 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
A. Τροποποιούμε τα σημεία 5 και 13.2 της με αριθ. 70250 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος ZETROLA 10 EC ( δ.ο. propaquizafop), που χορηγήθηκε με την αριθ. 

πρωτ. 10928/105676/27.10.2017 Υ.Α., σύμφωνα με τα παρακάτω: 

 
 

5  5.1 Φάσμα δράσης 

Πεδίο Εφαρμογής Στόχος 

Δόσεις σκευάσματος 

 

Χρόνος εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών ανά 

Καλλιεργητική 

περίοδο 

κ.εκ./ 

στρέμμα 

Όγκος ψεκ. 

υγρού 

λίτρα / στρ 

Εσπεριδοειδή  
(Λεμονιά, 

Πορτοκαλιά, 

Μανταρινιά 

/Κλημεντίνες, 

Tangerine Γκρέιπ 

φρουτ, Φράπες,  

Περγαμόντο, 

Νεραντζιά, Κιτριά 

Κουμκουάτ) 

(CIDLI,CIDSI, 

CIDRE/CIDCL, 

CIDTG,CIDPA, 

CIDGR,CIDAB, 

CIDAU,CIDME, 

FOLJA) 

Ετήσια και 

πολυετή 

αγρωστώδη  

ζιζάνια * 

 

 

α) 75-120 

 

 

 

β) 150-200 

 

 

γ) 100-150 

20-60 Μεταφυτρωτικά των 

ζιζανίων. α) Για ετήσια 

ζιζάνια: από το στάδιο των 

2-3 φύλλων έως την 

έναρξη επιμήκυνσης του 

στελέχους των ζιζανίων 

β) Για  πολυετή ζιζάνια: 

όταν το ύψος των ζιζανίων 

είναι 15-20 εκ. 

γ) Για το βέλιουρα 

(Sorghum halepense): όταν 

το ύψος των ζιζανίων είναι 

30-40 εκ. 

 

1 (πριν την 

άνθηση της 

καλλιέργειας) 

Ακρόδρυα  
(Αμυγδαλιά, 

Καστανιά, Φιστικιά 

Καρυδιά, 

Φουντουκιά, 

Κουκουναριά) 

(PRNDU, 

CSNSA,PIAVE, 

IUGRE,CYLAV, 

PIUPN) 

>> >> >> >> 1 (πριν την 

άνθηση της 

καλλιέργειας) 

Μηλιά, Αχλαδιά 

(MABSD,PYUSS) 

>> >> >> >> 1 

 

Ροδακινιά, 

Νεκταρινιά 

(PRNPS, PRNPN) 

>> >> >> >> 1 

 

Βερικοκιά, 

Δαμασκηνιά, 

Κερασιά 

>> >> >> >> 1 (πριν την 

άνθηση της 

καλλιέργειας) 
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(PRNAR, PRNDO, 

PRNAV) 

Αμπέλι  

(VITSS) 

>> >> >> >> 1 

 

Καρότο 

Ρίζα μαϊντανού 

(DAUCS,PARCR) 

>> α) 75-120 

 

β) 150 

 

γ) 100-150 

>> >> 1 

ΠΑΝΤΖΑΡΙ 

(Χρήση ήσσονος 

σημασίας) 

(BEAVD) 

>> 75-100 >> >> 1 

Σκόρδο, Κρεμμύδια, 

Aσκαλώνια 

(ALLSA, ALLCE, 

ALLAS) 

>> α) 75-120 

 

β) 150-200 

 

γ) 100-150 

>> >> 1 

Τομάτα,  

Μελιτζάνα  

(LYPES, SOLME) 

>> >> >> >> 1 

 

Πεπόνι (υπαίθρου) 

(CUMME) 

>> >> >> >> 1 

Μπρόκολο  

(BRSOK) 

>> >> >> >> 1 

 

Λάχανο 

Κουνουπίδι 

(BRSOL, BRSOB) 

 

Ετήσια και 

πολυετή 

αγρωστώδη  

ζιζάνια * 

 

α) 75-120 

 

 

 

 

β) 150 -200 

 

 

γ) 100-150 

20-60 Μεταφυτρωτικά των 

ζιζανίων. α) Για ετήσια 

ζιζάνια: από το στάδιο των 

2-3 φύλλων έως την 

έναρξη επιμήκυνσης του 

στελέχους των ζιζανίων 

β) Για  πολυετή ζιζάνια: 

όταν το ύψος των ζιζανίων 

είναι 15-20 εκ. 

γ) Για το βέλιουρα 

(Sorghum halepense): όταν 

το ύψος των ζιζανίων είναι 

30-40 εκ 

 

1 

 

Σπανάκι 

(SPQOL) 

>> α) 75-120 

 

β) 150 

 

γ) 100-150 

>> >> 1 

Μάραθος 

(FOEVU) 

>> α) 75-120 

β) 125 

γ) 100-125 

>> >> 1 

 

Σπαράγγι 

(ASPOF) 

>> α) 75-120 

β) 120 

γ) 100-120 

>> >> 1 

Φασολάκια, Αρακάς 

(φρέσκα) 

(PHSVX, PIBSX) 

>> α) 75-120 

 

β) 150-200 

>> >> 1 
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γ) 100-150  

Όσπρια: 

Αρακάς 

Ρεβίθια 

Φακές 

Φασόλια  

Λούπινα 

Κουκιά 

(PIBSX,CIEAR, 

LENCU, PHSVX, 

LUPSS,VICFX) 

>> α) 75-120 

 

β) 150 -200 

 

γ) 100-150 

>> >> 1 

Ελαιοκράμβη  

Βαμβάκι  

Λινάρι 

(BRSNN, GOSSS, 

LINVU) 

>> α) 75-120 

β) 150-200 

γ) 100-150 

 

>> >> 1 

Ηλίανθος 

Σόγια 

(HELAN, GLXMA) 

>> 75-120 >> >> 1 

Πατάτα 

(SOLTU) 

>> α) 75-120 

 

β) 150 

 

γ) 100-150 

>> >> 1 

Ζαχαρότευτλα 

(BEAVA) 

>> α) 75-120 

 

β) 150-200 

 

γ) 100-150 

>> >> 1 

Μηδική 

Τριφύλλι 

Βίκος  

(MEDSA) 

(TRFPR,VICSA) 

>>  

α) 75-120 

 

β) 150 

 

γ) 100-150 

>> >> 1 

Καπνός 

(NIOTA) 

 

>> α) 75-120 

 

β) 150-200 

 

γ) 100-150 

>> >> 1 

Καλλωπιστικά φυτά 

Φυτώρια  

Δασικά δένδρα 

>>  

α) 75-120 

 

β) 150-200 

 

γ) 100-150 

>> >> 1 

Ρύζι 

(ORYSA) 

 

 

Ετήσια 

αγρωστώδη  

ζιζάνια 

75-120 

 

 

>> Η εφαρμογή γίνεται πριν 

τη σπορά της καλλιέργειας  

και μεταφυτρωτικά των 

ζιζανίων (ως ανωτέρω) σε 

αποστραγγισμένο έδαφος  

1 

Παρατηρήσεις: 

• Η εφαρμογή συνιστάται να γίνεται πριν καλυφθούν τα ζιζάνια από την καλλιέργεια.  
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• Η δόση εφαρμογής κυμαίνεται ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης των ζιζανίων.  
*Καταπολεμούμενα ζιζάνια:    

Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια: 

Alopecurus myosuroides (Αλεπονουρά)(ALOMY), Avena fatua & Α. sterilis (Αγριοβρώμη μεγάλη και 

μικρή)(AVEFA,AVEST), Bromus spp. (Βρώμοι)(BROSS), Digitaria sanguinalis (Αιματόχορτο)(DIGSA), Echninochloa 

crus-galli & Ε. colonum (Μουχρίτσα & μικρή μουχρίτσα)(ECHCG,ECHCO), Eleusine indica (Ελευσίνη)(ELEIN), 
Hordeum spp. (αγριοκρίθαρο)(HORSS), Lolium spp (΄Ηρες)(LOLSS(, Phalaris spp. (Φαλαρίδες)(PHASS), Panicum spp. 

(Πάνικο)(PANSS), Setaria spp. (Σετάριες)(SETSS), Sorghum halepense (Βέλιουρας από σπόρο)(SORHA), Triticum spp. 

(Σιτάρια) (TRZSS)  
Πολυετή ζιζάνια: 

Αgropyron/Elymus repens (Αγρόπυρο/Ελυμος)(AGRRE), Agrostis spp (Άγρωστης)(AGSSS), Cynodon dactylon 

(Αγριάδα)(CYNDA), Paspalum spp. (Πάσπαλο)(PASSS), Poa trivialis (Τραχεία λειβαδοπόα)(POATR), Poa pratensis 

(λεία λειβαδοπόα)(POAPR), Sorghum halepense (Βέλιουρας από ριζώματα)(SORHA). 
 

Για την χρήση ήσσονος σημασίας παντζαριού δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει 

έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση 

αυτή ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη 

φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος. Υπεύθυνος σε σχέση με τις αποτυχίες όσον αφορά την 

αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα του προϊόντος για την χρήση αυτή, είναι το πρόσωπο που χρησιμοποιεί 

το φυτοπροστατευτικό προϊόν. 

 

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ. 
 

Οι χρήσεις  του πίνακα που ακολουθεί θα χορηγηθούν σύμφωνα με την παρακάτω ΟΓΠ όταν καθοριστούν στον 

κανονισμό 396/2005 MRLs. Ο κάτοχος της έγκρισης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια αρχή. 

Μαρούλι και 

λοιπά σαλατικά  

Ραδίκι  

Μαϊντανός 

(φύλλα) 

>> α) 75-120 

 

β) 150 

 

γ) 100-150 

>> >> 1 

 

13.2 Τελευταία επέμβαση 

πριν τη συγκομιδή ή πριν 

τη διάθεση στην αγορά 

όταν πρόκειται για 

μετασυλλεκτικές χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

Εσπεριδοειδή  Δ.Ε. (Εφαρμογή πριν την 

άνθηση της καλλιέργειας)  

Μηλοειδή 30  

Ακρόδρυα Δ.Ε. (Εφαρμογή πριν την 

άνθηση της καλλιέργειας)  

Ροδακινιά, Νεκταρινιά 30 

Δαμασκηνιά, Κερασιά, Βερικοκιά Δ.Ε. (Εφαρμογή πριν την 

άνθηση της καλλιέργειας)  

Αμπέλι  30 

Καρότο, Ρίζα μαϊντανού 30 

Παντζάρι 45 

Σκόρδο, Κρεμμύδια, Ασκαλώνια 30 

Πεπόνι 60 

Τομάτα, Μελιτζάνα 30 

Μπρόκολο  30 
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Σπανάκι 30 

Μάραθος 30 

Φασολάκια, Αρακάς (φρέσκα)  40 

Όσπρια: Φακές, Αρακάς, Ρεβίθια, 

Φασόλια, Λούπινα, Κουκιά 

50 

Σπαράγγι 30 

Ελαιοκράμβη, Βαμβάκι, Ηλίανθος, 

Λινάρι, Σόγια 

90 

Πατάτα 40 

Ζαχαρότευτλα 45 

Καπνός 40 

Μηδική, Τριφύλλι, Βίκος  45 

Ρύζι Δ.Ε. 

 

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. 10928/105676/27.10.2017 Απόφασή μας.  

 
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  
 
 
 
 

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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