
   

1 

                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,        18.11.2021 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ.:   8866/245630 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ      
 
Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.  
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  (Δια του υπεύθυνου επικοινωνίας της  
Πληροφορίες: Ι. Καλαϊτζόγλου   εταιρείας: ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 
Τηλέφωνο: 210 9287223  Λεωφ. Μεσογείων 335, Χαλάνδρι, 15231) 
e-mail: ikalaitzoglou@minagric.gr  e-mail: kdimizas@elanco.gr 

 
    
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 70088 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) GARLON DUO 270 EW (δ.ο. triclopyr 24 % β/ο + aminopyralid 3 % 
β/ο) ως προς το φάσμα δράσης του σκευάσματος» 

 
 

 
AΠΟΦΑΣΗ  

Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 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 45 αυτού. 

2. Το ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική 
χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄45). 
4. Το 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. 

5. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με 
εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική 
Διεύθυνση” (Β΄4612/19-10-20). 

6. Τη με αριθ. πρωτ. 8866/245630/10.09.2021 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

I. Τροποποιούμε τη με αριθ. 70088 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
(ζιζανιοκτόνο) GARLON DUO 270 EW (δ.ο. triclopyr 24 % β/ο + aminopyralid 3 % β/ο), που χορηγήθηκε 
με τη με αριθ. πρωτ. 3914/40708/07.07.2014 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως 
προς το φάσμα δράσης του σκευάσματος. 

 

Το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής: 

 

5 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 

Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος Τρόπος και χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο 

κ.εκ./ 

στρέμμα 

(max) 

Λίτρα 

/ 

100 

λίτρα 

ψεκ. 

υγρού 

Όγκος 

ψεκ. 

υγρού 

λιτρα / 

στρέμμα 

Μη 

καλλιεργούμενες 

εκτάσεις 

Ετήσια και 

πολυετή 

ποώδη 

πλατύφυλλα 

ζιζάνια 

150- 

200 

 20-40 καθολική 

εφαρμογή σε 

ενεργά 

αναπτυσσόμενα 

ζιζάνια 

1 

Θαμνώδης 

βλάστηση, 

ξυλώδη και 

ημι-ξυλώδη 

είδη 

 0.8-1  στοχευμένη 

εφαρμογή σε 

ενεργά 

αναπτυσσόμενους 

θάμνους και 

ξυλώδη είδη από 

τα μέσα Μαΐου 

μέχρι τα μέσα 

Αυγούστου 

Καταπολεμούμενα ζιζάνια: 

Ετήσια και πολυετή ποώδη πλατύφυλλα ζιζάνια: 

 Ευαίσθητα: αμβρόσια (Ambrosia artemisifolia), περιπλοκάδα μεγάλη (Calystegia sepium), 

κενταύριο (Centaurea spp.), κίρσιο (Circium arvense), περιπλοκάδα (Convolvulus arvensis), κόνυζα 

(Conyza canadensis), Erigeron annuus, βελονάκι (Erodium spp.), κολλητσίδα μεγάλη (Galium 

aparine), γεράνι (Geranium dissectum), χοιροβότανο (Picris echioides, Picris hieracioides), 

πεντάνευρο (Plantago lanceolata), λάπαθο μεγάλο (Rumex obtosifolius), άγριο τρυφύλλι (Trifolium 

spp.), πολυετής τσουκνίδα (Urtica dioica). 

 Μετρίως ευαίσθητα: αχίλλεα (Achillea milefolium), αγριοράδικο (Taraxacum officinale) 

Θαμνώδης βλάστηση και ξυλώδη είδη: 

 Ευαίσθητα: ακακία μιμόζα (Acacia dealbata), αγράμπελη (Clematis vitalba), κράταιγος (Crataegus 

monogyna), κρανιά (Cornus spp.), κύτισος (Cytisus scoparius), φλαμουριά (Fraxinus sp.), 

τσαπουρνιά (Prunus spinosa), αγριοκερασιά (Prunus spp.), ακακία (Robinia pseudoacacia), βάτος 

(Rubus spp.), ούλεξ (Ulex europeus). 
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 Μετρίως ευαίσθητα: ρείκι (Erica spp.), ευκάλυπτος (Eucalyptus globulus), ποτεντίλλα (Potentila 

reptans), πουρνάρι (Quercus spp.). 

 

Τα στενόφυλλα φυτά είναι ανθεκτικά στο Garlon Duo. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΜΑΪΟΥ ΕΩΣ ΜΕΣΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. 

 
 

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. πρωτ. 3914/40708/07.07.2014 απόφασή μας, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 

 
«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας» 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 
 
 
 

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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