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                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   21.10.2019 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 10601/255458 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ      
 
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  (Παραδείσου 2 & Κηφισίας 

TELEFAX: 210 9212090  15125 Μαρούσι) 

Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη    

Τηλέφωνο: 210 9287160   

e-mail: dmakrogianni@minagric.gr   e-mail: dimitris.theodosiou@basf.com  

    

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 70202 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) FOCUS 10 EC (cycloxydim 10% β/ο) ως προς 
το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην 
αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις» 

 
 

 
 

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. Τη με αριθμό πρωτ. 1985/19768/21.02.2017 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 

70202 οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) FOCUS 10 EC (cycloxydim 10% 

β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

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. 10601/255458/09.10.2019 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

I. Τροποποιούμε τη με αριθ. 70202 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) FOCUS 10 EC (cycloxydim 10% β/ο), που χορηγήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. 

1985/19768/21.02.2017 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης 

και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για 

μετασυλλεκτικές χρήσεις. 

 

Τα σημεία 5 και 13 διαμορφώνονται ως εξής: 

 

5  Φάσμα δράσης 

Πεδίο 

Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος 

 

Τρόπος και χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογώ

ν ανά 

καλλιεργητ

ική 

περίοδο 

κ.εκ./ στρέμμα 

 

κ.εκ./ 

100 

λίτρα 

ψεκ. 

Υγρού 

Όγκος 

ψεκ. 

υγρού 

λιτρα / 

στρέμμα 

Μηλιά, 

Αχλαδιά, 

Κυδωνιά 

Αγρωστώδ

η 

Ζιζάνια 
(1) 

 

 

200  

Για 

Μουχρίτσα 

(Echinochloa crus-

galli),  

Αλεπονουρά 

(Alopecurus 

myosuroides), 

Πολύανθη ήρα 

(Lolium 

multiflorum), 

Αιματόχορτο 

(Digitaria 

sanguinalis), 

Βέλιουρας 

(Sorghum 

halepense), 

Σετάρια  

(Setaria spp.), 

Βρόμος 

(Bromus spp.), 

Πάνικο  

(Panicum 

dichotomiflorum), 

Φάλαρη  

(Phalaris spp.), 

Λεπτόχλοα 

(Leptochloa 

fascicularis), 

Φέστουκα (Festuca 

spp.), Φυτά-

εθελοντές 

σιταριού, 

κριθαριού και 

- 15-40 Κάνετε ανοιξιάτικες – 

καλοκαιρινές 

εφαρμογές, μέχρι το 

στάδιο της πλήρους 

ανάπτυξης των 

καρπών. 

1 

Αμπέλι 

(επιτραπέζιο, 

οινοποιήσιμο, 

σταφίδα) 

Κάνετε ανοιξιάτικες – 

καλοκαιρινές 

εφαρμογές, μέχρι το 

πλήρες κλείσιμο των 

σταφυλιών. 

1 

Πατάτα Κάνετε εφαρμογές 

κατά την ανάπτυξη 

του υπέργειου 

τμήματος (BBCH 10-

19) 

1 

Καρότο, 

Χρένο,  

Ραπανάκι, 

Σελινόριζα, 

Παστινάκη, 

Λαγόχορτο 

Κάνετε εφαρμογές 

από το στάδιο του 3
ου

 

φύλλου ως την 

ανάπτυξη του 50% του 

ριζώματος. 

1 

Κρεμμύδι, 

Σκόρδο, 

Ασκαλώνιο, 

Φρέσκο 

κρεμμυδάκι, 

Πράσο 

Κάνετε εφαρμογές 

από το στάδιο του 5
ου

 

φύλλου ως την 

ανάπτυξη του 50% του 

βολβού. 

1 

Τομάτα, 

Πιπεριά, 

Μελιτζάνα 

Κάνετε εφαρμογές 

από το στάδιο του 2
ου

 

φύλλου ως την 

ανάπτυξη του 3
ου

 

πλευρικού βλαστού. 

1 

Λευκό Κάνετε εφαρμογές 1 
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Λάχανο, 

Λαχανάκια 

Βρυξελλών, 

Φυλλώδεις 

κράμβες 

(Κινέζικο 

λάχανο, 

Κόκκινο 

λάχανο) 

βρώμης, 

Άγρια είδη 

κριθαριού και 

βρώμης 

 

400 για  

Αγριάδα (Cynodon 

dactylon), Κόκκινο 

ρύζι (Oryza 

rufipogon) 

 

500 για Αγρόπυρο 

(Agropyron repens) 

από το στάδιο του 3
ου

 

φύλλου ως την 

ανάπτυξη του 50% του 

κεντρικού στελέχους. 

Μαρούλι, 

Σκαρόλα,  

Λυκοτρίβολο 

Κάρδαμο, 

Κόκκινο 

Σινάπι, 

Γαιοκάρδαμο, 

Σπανάκι, 

Αντράκλα, 

Αρωματικά 

φυτά 

Κάνετε εφαρμογές 

από το 3
ο
 ως το 9

ο
 

φύλλο. 

1 

Φασόλια 

(φρέσκα με 

λοβό),  

Φασόλι 

(ξερό), 

Μπιζέλι 

(ξερό),  

Φακές, 

Λούπινα, 

Ρεβίθια 

Κάνετε εφαρμογές 

από το 3
ο
 σύνθετο 

φύλλο ως το στάδιο 

ανάπτυξης του 5
ου

 

μεσογονατίου 

διαστήματος. 

1 

Ζαχαρότευτλο 

Κτηνοτροφικό 

τεύτλο, 

Γογγύλι, 

Παντζάρι 

Κάνετε εφαρμογές 

από το στάδιο του 3
ου

 

ζεύγους φύλλων ως 

την πλήρη ανάπτυξη 

της ροζέτας. 

1 

Βαμβάκι Κάνετε εφαρμογές 

από το 2
ο
 φύλλο ως το 

στάδιο έκπτυξης όλων 

των πλάγιων βλαστών. 

1 

Ελαιοκράμβη 

 

Κάνετε εφαρμογές 

από το 3
ο
 φύλλο ως το 

στάδιο ανάπτυξης του 

5
ου

 μεσογονατίου 

διαστήματος. 

 

 

1 

Σόγια Κάνετε εφαρμογές 

από το 4
ο
 ως το 9

ο
 

σύνθετο φύλλο. 

1 

Ηλίανθος Κάνετε εφαρμογές 

από το 2
ο
 ως το 8

ο
 

φύλλο. 

1 

Παρατηρήσεις: 

1) - Καταπολεμούμενα Ζιζάνια στη δόση των 200 κ.εκ./στρέμμα:  
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α. ευαίσθητα: Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli), Αιματόχορτο (Digitaria sanguinalis), Βέλιουρας (Sorghum 

halepense), Σετάρια (Setaria spp.), Βρόμος (Bromus spp.), Πάνικο (Panicum dichotomiflorum), Φάλαρη (Phalaris 

spp.), Λεπτόχλοα (Leptochloa fascicularis), Φέστουκα (Festuca spp.), Φυτά-εθελοντές σιταριού, κριθαριού και 

βρώμης, Άγρια είδη κριθαριού (Hordeum spp.) και βρώμης (Avena spp.),  

β. μετρίως ευαίσθητα: Αλεπονουρά (Alopecurus myosuroides), Πολύανθη ήρα (Lolium multiflorum) 

- Καταπολεμούμενα Ζιζάνια στη δόση των 400 κ.εκ./στρέμμα: 

α. ευαίσθητα: Κόκκινο ρύζι (Oryza rufipogon), β. μετρίως ευαίσθητα: Αγριάδα (Cynodon dactylon) 

- Καταπολεμούμενα Ζιζάνια στη δόση των 500 κ.εκ./στρέμμα: 

α. μετρίως ευαίσθητα: Αγρόπυρο (Agropyron repens) 

 

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GΑP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ  

 

 

13 Προστασία των καταναλωτών 

Τελευταία επέμβαση 

πριν τη συγκομιδή ή πριν τη 

διάθεση στην αγορά όταν 

πρόκειται για μετασυλλεκτικές 

χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 Πατάτα, Φασόλι (ξερό), Μπιζέλι (ξερό), Φακές, 

Λούπινα, Ρεβίθια, Σόγια  

56 

 Τομάτα, Μελιτζάνα, Λαχανάκια Βρυξελλών, 

Αμπέλι (επιτραπέζιο, οινοποιήσιμο, σταφίδα ), 

Φυλλώδεις κράμβες (Κινέζικο λάχανο, Κόκκινο 

λάχανο), Φρέσκο κρεμμυδάκι, Πράσο. 

42 

 Καρότο, Ραπανάκι 35 

 Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Φασόλια (φρέσκα 

με λοβό), Κρεμμύδι, 

Σκόρδο, Ασκαλώνιο, Σπανάκι, Λευκό Λάχανο, 

Αντράκλα, Αρωματικά φυτά 

28 

 Πιπεριά, Μαρούλι, Σκαρόλα,  Λυκοτρίβολο, 

Κάρδαμο, Κόκκινο Σινάπι, Γαιοκάρδαμο 

21 

 Βαμβάκι  Δεν ορίζεται 

 Παντζάρι, Σελινόριζα, Χρένο, Παστινάκη, 

Λαγόχορτο, Ελαιοκράμβη, Ζαχαρότευτλο, 

Κτηνοτροφικό τεύτλο, Γογγύλι, Ηλίανθος. 

Ορίζεται από το 

στάδιο ανάπτυξης 

της καλλιέργειας 

 

 

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. πρωτ. 1985/19768/21.02.2017 απόφασή μας, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

 
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 
 

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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