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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,         20 - 7 -2018 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 3592/50100 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ   

 

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: Gowan Comércio Internacional e 

Ταχ.  Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ  Serviços Limitada, Πορτογαλία 

TELEFAX: 210 92 12 090  (δια της εταιρείας 
Πληροφορίες:  Άννα Παπαμιχαήλ  ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 
Τηλέφωνο: 210 928 7237  Λ. Μεσογείων 335,  

15310 Χαλάνδρι) 
e-mail: apapamichail@minagric.gr  

 
 

 e-mail: gvassiliou@elanco.gr 

ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση της με αριθ. 70036 άδειας διάθεσης στην αγορά του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) BONALAN 180 EC (δ.ο. benfluralin 18% 
β/ο) ως προς το φάσμα δράσης (Χρήση Ήσσονος Σημασίας) και την προστασία των 
καταναλωτών. 
 

 
AΠΟΦΑΣΗ  

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

Έχοντας υπόψη 

1. 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 
ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.  

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 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.  

3. Το Νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση 
αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την με αριθ. 10088/115732/26-9-2013 (ΦΕΚ Β’/2587) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας 
και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος 
σημασίας» 

5. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β’/1-03-2017) Απόφαση με θέμα 
"Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό 
Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, 
Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και 
Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ". 

6. Τις υπ’ αρ. 12610/122050/16-11-2017, 3592/50100/02-04-2018 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης 
εταιρείας.  

7. Την υπ’ αρ. 3938/43298/8-4-2013 Υπουργική Απόφαση σχετικά με την χορήγηση άδειας διάθεσης 
στην αγορά του εν λόγω σκευάσματος, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

8. Την υπ’ αρ. ΕΜΠ 998/29-05-2018 Αξιολόγηση του Εργαστηρίου Υπολειμμάτων Γεωργικών 
Φαρμάκων του Τμήματος Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων & Φυτ/κής του Μ.Φ.Ι.  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Α Τροποποιούμε την με αριθ. 70036 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) BONALAN 180 EC, που χορηγήθηκε με την αριθ. πρωτ. 3938/43298/8-4-
2013 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης (επέκταση σε 
χρήση ήσσονος σημασίας) και την προστασία των καταναλωτών.  
 

 
Συγκεκριμένα, τα σημεία 5 και 13 διαμορφώνονται ως εξή ς  

5     Φάσμα δράσης 

Πεδίο 

Εφαρμογής 
Στόχος 

Δόσεις σκευάσματος 
Όγκος 

ψεκαστικού 

υγρού (L/στρ) 

Τρόπος και 

χρόνος 

εφαρμογής  

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο 

Κ.εκ./ 

100 λιτρ. 

κ.εκ./ 

στρέμμα 

(max) 

Μηδική, 

Τριφύλλι 

Ετήσια 

αγρωστώδη και 

πλατύφυλλα 

ζιζάνια 

175 - 350 700 20-40 Προσπαρτικά με 

ενσωμάτωση 

1 

Μαρούλι Ετήσια 

αγρωστώδη και 

πλατύφυλλα 

ζιζάνια 

200 - 400 800 20-40 Προσπαρτικά ή 

πριν την 

μεταφύτευση 

με ενσωμάτωση 

1 

Φασόλι χλωρό 

Αρακάς χλωρός 

Κτηνοτροφικά 

μπιζέλια 

Ετήσια 

αγρωστώδη και 

πλατύφυλλα 

ζιζάνια 

150 - 300 600 20-40 Προσπαρτικά ή 

πριν την 

μεταφύτευση 

με ενσωμάτωση 

1 

Ραδίκι 

Αντίδι 

Ετήσια 

αγρωστώδη και 

πλατύφυλλα 

ζιζάνια 

150 - 300 600 20-40 Προσπαρτικά ή 

πριν την 

μεταφύτευση 

με ενσωμάτωση 

1 

Φασόλια ξερά* 

(καλλιέργεια 

ήσσονος 

σημασίας) 

Ετήσια 

αγρωστώδη και 

πλατύφυλλα 

ζιζάνια 

150 - 300 600 20-40 Προσπαρτικά ή 

πριν την 

μεταφύτευση 

με ενσωμάτωση 

1 

Φακές* 

(καλλιέργεια 

ήσσονος 

σημασίας) 

Ετήσια 

αγρωστώδη και 

πλατύφυλλα 

ζιζάνια 

150 - 300 600 20-40 Προσπαρτικά με 

ενσωμάτωση 

1 

Ρεβίθια* 

(καλλιέργεια 

ήσσονος 

σημασίας) 

Ετήσια 

αγρωστώδη και 

πλατύφυλλα 

ζιζάνια 

150 - 300 600 20-40 Προσπαρτικά  

με ενσωμάτωση 

1 

Παρατηρήσεις:  

Ζιζάνια που καταπολεμούνται: Αλεπονουρά (Alopecurus myosuroides), Αιματόχορτο (Digitaria sp.), 

Βλήτο τραχύ (Amaranthus retroflexus), Λουβουδιά (Chenopodium album), Στριγγλόχορτο (Atriplex patula), 

Αναρριχώμενο πολύγωνο (Bilderdykia convolvulus), Βερόνικα (Veronica sp.). Μουχρίτσα (Echinochloa crus galli), 

Αγριοπιπεριά (Polygonum persicaria), Αντράκλα (Portulaca oleracea) και Ήρα πολύανθη (Lolium multiflorum). 

 

1. Η σπορά ή μεταφύτευση γίνεται αμέσως μετά την εφαρμογή έως 6 εβδομάδες αργότερα. 
2. Δεν εφαρμόζεται μετά την σπορά ή τη μεταφύτευση. 
3. Το σκεύασμα πρέπει να ενσωματωθεί το αργότερο μέσα σε 4 ώρες μετά τον ψεκασμό για να μην χάσει 

σημαντικό μέρος από τη δραστικότητά του. Αν είναι δυνατό ο ψεκασμός και η ενσωμάτωση πρέπει να 
γίνονται συγχρόνως. Με την ενσωμάτωση θα πρέπει να σπάνε οι σβώλοι και να αναμιγνύεται το σκεύασμα 
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13 Προστασία των καταναλωτών  

   

13.1   Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) για τη δ.ο. belfluralin 

Φυτικά προϊόντα  Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (mg/Kg) 

Έχουν καθοριστεί Ευρωπαϊκά MRLs στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού 396/2005 (όπως αυτός 
τροποποιήθηκε και ισχύει). 

Φασόλια ξερά, Ρεβίθια, Φακές 0.02 

 

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για 

μετασυλλεκτικές χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

Για όλες τις καλλιέργειες του 

φάσματος δράσης, 

συμπεριλαμβανομένων των χρήσεων 

ήσσονος σημασίας 

Μη εφαρμόσιμο 

 

     

 

 

 

 

 

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ 

     

 

    Ι. ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ 

  
   

   

 

πολύ καλά με το χώμα. Ομοιόμορφη και αποτελεσματική ενσωμάτωση μπορεί να επιτευχθεί με φρέζα ή 
δισκοσβάρνα περνώντας 2 σταυρωτά περάσματα σε ορθή γωνία. Η ενσωμάτωση θα πρέπει να γίνεται σε 
βάθος 5-10 εκ. 

4. Τα μηχανήματα ενσωμάτωσης θα πρέπει να έχουν την κατάλληλη ταχύτητα (6 έως 10 χλμ/ώρα) για να 

γίνεται καλό ανακάτεμα του σκευάσματος με το χώμα. 

5. Καταπολεμά μεγάλο αριθμό ζιζανίων εμποδίζοντας τη βλάστηση των σπόρων. Δεν καταπολεμά φυτρωμένα 

ζιζάνια. 

6. Προστίθεται η πρέπουσα δόση χρησιμοποιώντας ψεκαστικό μηχάνημα που να εξασφαλίζει ομοιόμορφη 

κατανομή του ψεκαστικού υγρού στην επιφάνεια του εδάφους. 

 

Για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας*:  

 

*Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές 

επιπτώσεις στις καλλιέργειες ήσσονος σημασίας από τη χρήση του σκευάσματος. 

*Για την χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές 

αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του. 

Β Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 5240/71083/21-5-2018 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων.  
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