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                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   12.07.2019 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 6897/161614 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ      
 
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  Προς: DOW AGROSCIENCES EXPORT S.A.S 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  (Διά του υπεύθυνου επικοινωνίας, 

TELEFAX: 210 9212090  ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε., 
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη   Λ. Μεσογείων 335, 15231 Χαλάνδρι) 

Τηλέφωνο: 210 9287160  
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr  

 

 e-mail: 
 

kdimizas@elanco.gr  

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 70245 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) LANCELOT 450 WG (aminopyralid 30% β/β + 
florasulam 15% β/β) ως προς το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη 
συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις λόγω 
αλλαγής των ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων (Mrls)» 

 
 

 
 

AΠΟΦΑΣΗ 
Ο 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 

      Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 21
ης

 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 Νόμο 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. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1015 της Επιτροπής της 20ης Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση των 

παραρτημάτων II και ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών aminopyralid, captan, cyazofamid, 

flutianil, kresoxim-methyl, lambda-cyhalothrin, mandipropamid, pyraclostrobin, spiromesifen, 

spirotetramat, teflubenzuron και tetraconazole μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα. 

4. Τη με αριθ. 619/46787/8.3.19 (ΦΕΚ Β΄ 988/22-03-2019) κοινή Απόφαση του Υπουργού κ. Στ. 

Αραχωβίτη, του Υφυπουργού κ. Β. Κόκκαλη και της Υφυπουργού κ. Ολ. Τελιγιορίδου 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 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. 

5. Τη με αριθ. πρωτ. 6897/161614/02.07.2019 αίτηση της εταιρείας DOW AGROSCIENCES EXPORT S.A.S., 

Γαλλίας, διά της αντιπροσώπου εταιρείας ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

I. Τροποποιούμε τη με αριθ. 70245 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) LANCELOT 450 WG (aminopyralid 30% β/β + florasulam 15% β/β) ως προς το 

φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν 

πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις λόγω αλλαγής των ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων (Mrls). 

 

Συγκεκριμένα, τα σημεία 5 και 13 διαμορφώνονται ως εξής: 

 

5  Φάσμα δράσης  

Πεδίο 

Εφαρμογής 
Στόχος 

Δόσεις σκευάσματος 

Τρόπος και χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγιστος αριθμός 

εφαρμογών ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο 

γραμμάρια 

σκευάσματος 

/ στρέμμα 

Όγκος ψεκ. 

υγρού  

λίτρα /  

στρέμμα 

Σιτάρι 

Μαλακό 

(TRZAX) & 

Σιτάρι Σκληρό 

(TRZDU)  

 

Κριθάρι 

(HORVX) 

Πλατύφυλλα 

ζιζάνια * 
3,3 10-40 

Μεταφυτρωτική 

εφαρμογή από την 

αρχή του 

αδελφώματος έως 

την εμφάνιση του 

δεύτερου κόμβου, 

και τα ζιζάνια είναι 

μέχρι το στάδιο των 

6-8 φύλλων 

BBCH 21-32 

1 

 
*Καταπολεμούμενα ζιζάνια:  

• ανθεμίδα (Anthemis arvensis) ANTAR 

• καψέλλα (Capsella bursa-pastoris) CAPBP 

• αγριομαργαρίτα (Chrysanthemum segetum) CHYSE 

• κίρσιο (Cirsium arvense) CIRAR 

•  καπνόχορτο (Fumaria officinalis) FUMOF  

• μεγαλόκαρπη κολλιτσίδα (Gallium aparine) GALAP 

• χαμομήλι (Matricaria chamomilla) MATCH  

• πολυκόμπι (Polygonum aviculare) POLAV 

• αναρριχώμενο πολύγωνο ( ή Αγριοφασολιά) (Polygonum convolvulus) POLCO 

•  παπαρούνα (Papaver rhoeas) PAPRH 

•  ραπανίδα (Raphanus raphanistrum) RAPRA 

•  άγριο σινάπι (Sinapis arvensis) SINAR 

• στελλάρια (Stellaria media) STEME 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Η προσθήκη επιφανειοδραστικού παράγοντα αυξάνει την αποτελεσματικότητα του 

σκευάσματος. 
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13 Προστασία των καταναλωτών  

Τελευταία επέμβαση πριν τη  

συγκομιδή ή πριν τη διάθεση  

στην αγορά όταν πρόκειται για 

μετασυλλεκτικές χρήσεις: 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 Σιτάρι 

Κριθάρι 
60 

 

 

 

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. πρωτ. 8487/81385/08.09.2017 Υπουργική Απόφαση, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
 
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 
 

Δρ. Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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