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Τροποποίηση της με αριθμό έγκρισης 70.071 άδειας διάθεσης στην αγορά του
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) NEOFLAN 600 WG (δ.ο. benfluralin) ως
προς τη κατηγορία και τρόπο δράσης, το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση
πριν τη συγκομιδή (Χρήση Ήσσονος Σημασίας).

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. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 12091/161464/21-11-2018 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.
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7. Την υπ’ αρ. 6511/67362/21-09-2012 Υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για
τη χορήγηση οριστικής έγκρισης του σκευάσματος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α

Τροποποιούμε την με αριθ. 70.071 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού
προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) NEOFLAN 600 WG (δ.ο. benfluralin) που χορηγήθηκε με την με αριθ.
2154/26415/25-02-2014 απόφαση μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς τη κατηγορία
και τρόπο δράσης, το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (επέκταση σε
χρήση ήσσονος σημασίας).

Συγκεκριμένα, τ α σημ εία 4, 5 και 13 διαμορφώνον ται ως εξής:
4

5

Κατηγορία και
τρόπος δράσης:

To NEOFLAN 600 WG είναι εκλεκτικό, προφυτρωτικό, ενσωματούμενο
ζιζανιοκτόνο, που καταπολεμά τα ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα
ζιζάνια στο βαμβάκι, τον ηλίανθο και την ελαιοκράμβη. Δρα
παρεμποδίζοντας την κυτταρική διαίρεση.

5.1 Φάσμα δράσης
Δόσεις
σκευάσματος
Πεδίο
Εφαρμογής

Βαμβάκι

Ηλίανθος

Ελαιοκράμβη
(Χρήση
ήσσονος
σημασίας)

Στόχος
Γρ. /στρέμμα
Ετήσια
αγρωστώδη
και
πλατύφυλλα
ζιζάνια
Ετήσια
αγρωστώδη
και
πλατύφυλλα
ζιζάνια
Ετήσια
αγρωστώδη
και
πλατύφυλλα
ζιζάνια

250

250

Όγκος ψεκ.
υγρού
λίτρα /
στρέμμα

Τρόπος και
χρόνος
εφαρμογής

Μέγιστος
αριθμός
εφαρμογών
ανά
καλλιεργητική
περίοδο

ΠροσπαρτικάΠροφυτρωτικά,
με Ενσωμάτωση

1

20-40

20-40

1
ΠροσπαρτικάΠροφυτρωτικά,
με Ενσωμάτωση

250

20-40

1
ΠροσπαρτικάΠροφυτρωτικά,
με Ενσωμάτωση

Παρατηρήσεις
Ζιζάνια που καταπολεμούνται:
Ευαίσθητα
Βλήτα (Amaranthus spp).
Λουβουδιά (Chenopodium album)
Μουχρίτσα (Echinochloa crus-gali)
Σετάρια (Setaria spp.)

Μέτρια Ευαίσθητα
Αγριοπιπεριά (Polygonum persicaria)
Αγριοτοματιά (Solanum nigrum)

1. Η σπορά ή μεταφύτευση γίνεται αμέσως μετά την εφαρμογή έως 6 εβδομάδες αργότερα.
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2. Δεν εφαρμόζεται μετά την σπορά ή τη μεταφύτευση.
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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 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 τα
αναπτυγμένα ζιζάνια.
6. Προστίθεται η πρέπουσα δόση χρησιμοποιώντας ψεκαστικό μηχάνημα που να εξασφαλίζει
ομοιόμορφη κατανομή του ψεκαστικού υγρού στην επιφάνεια του εδάφους.
7. Μην εφαρμόζετε το NEOFLAN σε αμμώδη εδάφη ή εδάφη που περιέχουν οργανική ουσία άνω του 5%
8. Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές
επιπτώσεις στην καλλιέργεια της Ελαιοκράμβης από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του
σκευάσματος στην καλλιέργεια της Ελαιοκράμβης ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές
αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του.
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Προστασία των καταναλωτών

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

Φυτικά προϊόντα

Βαμβάκι, Ηλίανθος, Ελαιοκράμβη

Β

Ημέρες

Μη εφαρμόσιμο

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 2154/26415/25-02-2014 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ

Ι. ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ
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