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ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν
(ζιζανιοκτόνο) PLEDGE 50 WP (δραστική ουσία: flumioxazin), για χρήση στην καλλιέργεια
του βαμβακιού»
AΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού.
2. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής, όπως ισχύει, όσον αφορά τον
κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, στον οποίο περιλαμβάνεται η δραστική ουσία
flumioxazin.
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ανώτατα
όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής
προέλευσης.
4. Το Νόμο υπ’ αριθ. 4036/2012 (Α΄ 8/27.1.12) με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά,
ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4625/2019
(Α΄ 139) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/782 και θεσπίστηκαν εναρμονισμένοι δείκτες κινδύνου
για τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
5. Την αριθ. 5171/70387/15-5-2018 (Β΄ 1935) Υπ. Απόφαση “Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών
μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 «Επείγουσες καταστάσεις φυτοπροστασίας» του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου”, όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) “Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης” και ειδικότερα το άρθρο
109 αυτού.
7. Την αριθ. 7544/322891/16.11.2021 (6ΚΝΕ4653ΠΓ-ΒΦΘ) απόφαση διορισμού του Προϊσταμένου Γενικής
Διεύθυνσης Γεωργίας.
8. Τη με αριθ. πρωτ. 11706/321206/16.11.2021 αίτηση του ΑΣ Καρδίτσας «Η Νέα Ένωση» και τη
καταχώρισή της στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Αιτήσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα
(PPPAMS).
9. Το αριθ. ΕΜΠ 932/29440/29.01.2021 έγγραφο του Εργαστηρίου Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων
του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου (ΜΦΙ).
10. Το από 8-2-2022 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Προστασίας Φυτών της Διεύθυνσης
Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
11. Τις σχετικές εισηγήσεις των ΔΑΟΚ.
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12. Το άρθρο 8 παρ. 2 της αριθ. 5171/70387/15-5-2018 (Β΄ 1935) Υπ. Απόφασης, σύμφωνα με το οποίο για
τη λήψη απόφασης χορήγησης κατά παρέκκλιση άδειας, λαμβάνονται υπόψη και συνεκτιμώνται οι
εισηγήσεις της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, των ΔΑΟΚ και του ΜΦΙ.
13. Το Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
Αποφασίζουμε
Α.
;;

Χορηγούμε στον ΑΣ Καρδίτσας «Η Νέα Ένωση», κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά για
περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση στην καλλιέργεια του βαμβακιού για την αντιμετώπιση του
αγριοϊβίσκου (Hibiscus trionum), στο εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) PLEDGE
50 WP (δραστική ουσία: flumioxazin, αριθμός έγκρισης 7938), εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΠΙΕΡΙΑΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΠΕΛΛΑΣ,
ΑΤΤΙΚΗΣ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΞΑΝΘΗΣ, ΚΙΛΚΙΣ,
ΔΡΑΜΑΣ και ΕΒΡΟΥ, με τα ακόλουθα στοιχεία:
1.

Έναρξη ισχύος της κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά: 23-02-2022
Λήξη ισχύος της κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά: 22-06-2022

2.
Πεδίο
Εφαρμογής

Στόχος

Δόσεις σκευάσματος
γραμ./
Όγκος ψεκ.
στρέμμα
υγρού
(λίτρα/στρ.)

6ή8
γρ/στρ.
Βαμβάκι
GOSHI

-Αγριοϊβίσκος
(Hibiscus trionum)
HIBTR

30-40

ή

10
γρ/στρ.

30-40

Τρόπος και χρόνος εφαρμογής

Καθολικός ψεκασμός στο έδαφος,
προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά
(2-4 φύλλα) των ζιζανίων.
Μία εφαρμογή πριν τη σπορά ή το
αργότερο 1 ημέρα μετά τη σπορά της
καλλιέργειας.
Η δόση των 8 γρ. να χρησιμοποιείται
όταν ο αναμενόμενος χρόνος έναρξης
φυτρώματος είναι 10 μέρες μετά τη
σπορά της καλλιέργειας.
Καθολικός ψεκασμός στο έδαφος,
προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά
(2-4 φύλλα) των ζιζανίων.
Μία εφαρμογή το αργότερο 10 μέρες
πριν τη σπορά της καλλιέργειας.

Μέγιστος αριθμός
εφαρμογών ανά
καλλιεργητική
περίοδο

1

Παρατηρήσεις:
1. Σε εδάφη με περιεκτικότητα σε άμμο >60% υπάρχει κίνδυνος φυτοτοξικότητας σε περίπτωση βροχόπτωσης
υψηλής έντασης κατά το στάδιο της έκπτυξης ως το στάδιο των κοτυλυδόνων. Σε αυτά τα εδάφη, για τον ίδιο
λόγο προτείνεται η αποφυγή ποτίσματος με κανόνι ή μπεκ κατά το κρίσιμο στάδιο της έκπττυξης της
καλλιέργειας ως το στάδιο των κοτυληδόνων.
2. Να γίνεται πότισμα μετά την εφαρμογή και πάντα πριν την έναρξη φυτρώματος του βαμβακιού (εάν μετά την
εφαρμογή ακολουθήσει βροχή, δεν απαιτείται πότισμα). Να μην γίνεται μηχανική ενσωμάτωση.
3. Μην αυξάνετε τις δόσεις.
3.

Προστασία των καταναλωτών:

3.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs): Σύμφωνα με τον Κανονισμό 396/2005, όπως ισχύει.
3.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:
4.

Βαμβάκι: ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ
(καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής)

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. 187501/29.07.2010 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με
αριθ. 7938 έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν PLEDGE 50 WP, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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5.

Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης:
Η παρούσα κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή
εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή
παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

Β.

Γενικές υποχρεώσεις:
1. Οι χρήστες προς τους οποίους χορηγείται η παρούσα κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά,
είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή της και υποχρεούνται να ενημερώνουν την οικεία
Περιφερειακή Ενότητα και την υπηρεσία μας εάν περιέλθει σε γνώση τους οποιαδήποτε δυσμενή
επίπτωση από τη χρήση του σκευάσματος. Επισημαίνεται ότι τυχόν απόκρυψη κάθε σχετικής
πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά.
2. Σε εφαρμογή του άρθρου 67 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, οι αιτούντες και ο κάτοχος της
άδειας διάθεσης στην αγορά, οφείλουν να συγκεντρώσουν και να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας το
αργότερο έως τις 31-08-2022, ξεχωριστές ή από κοινού εκθέσεις με πληροφορίες:
 Για τη συνολική ποσότητα σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε σε εφαρμογή της παρούσας.
 Για τη συνολική έκταση σε στρέμματα στην οποία χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα σε εφαρμογή
της παρούσας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Α. ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ

