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ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αριθ. 70.161 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) KATANA (δ.ο. flazasulfuron) ως προς την
ημερομηνία λήξης, τις συσκευασίες, τις οδηγίες χρήσης και το φάσμα δράσης του
σκευάσματος.

AΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓ ΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α ΝΑΠΤΥΞΗΣ & Τ ΡΟΦΙ ΜΩΝ
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 45 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση
αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της
16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και
των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και
την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά
τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τον κανονισμό 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.
6. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαϊου 2011 σχετικά
με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών στον οποίο έχει
συμπεριληφθεί και η δραστική ουσία flazasulfuron.
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7. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 823/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Σεπτεμβρίου 2012
σχετικά με την παρέκκλιση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά τις
ημερομηνίες λήξης της έγκρισης της δραστικής ουσίας flazasulfuron.
8. 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 ".
9. Την υπ’ αρ. πρωτ. 10697/122535 π.ε./27-5-2016 Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων για την χορήγηση οριστικής της με αριθμό 70.161 άδειας διάθεσης στην αγορά στο
φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) KATANA.
10. Τις υπ’ αρ. 788/9209/22-01-2016, 12417/135482/02-12-2016 και 6601/64442/14-06-2017 αιτήσεις
της εταιρείας, δια μέσω του υπεύθυνου επικοινωνίας.
11. Τις υπ’ αρ. 11237/123435/4-11-2016 και 828/9387/26-01-2017 αξιολογήσεις του Μ.Φ.Ι. σχετικά με
τις προτεινόμενες τροποποιήσεις.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
I. Τροποποιούμε τη με αριθ. 70.161 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού
προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) KATANA (δ.ο. flazasulfuron), που χορηγήθηκε με την αριθ. πρωτ.
10697/122535 π.ε./27-5-2016 Απόφασή μας (ΑΔΑ: ΩΤΡΣΒ-ΘΜΔ), ως προς την ημερομηνία λήξης, τις
συσκευασίες, τις οδηγίες χρήσεις και το φάσμα δράσης του σκευάσματος.
Συγκεκριμένα, τα σημεία 1.1.β, 2, 3 και 5 διαμορφώνονται ως εξής:
1

Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)
1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
1.1.β Ημερομηνία λήξης

70.161
27.05.2016
31.01.2019

Συσκευασίες

2

Α/Α

Είδος

1.

Φιάλη ή
Δοχείο

2.

Φιάλη
μέσα σε
κουτί

3.

Κουτί με
εσωτερικό
σακίδιο

4.

Σακίδια

5.

Σάκος

Μέγεθος
6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60,
80, 100, 120, 160, 180, 200, 240, 250, 300,
400, 500, 600, 800 γραμ. ,
1 κιλού, (1,2) κιλών, (1,6) κιλών, (1,8) κιλών,
2 κιλών, (2,4) κιλών, 3 κιλών, 4 κιλών, 5 κιλών
6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60,
80, 100, 120, 160, 180, 200, 240, 250, 300
γραμ.
6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60,
80, 100, 120, 160, 180, 200, 240, 250, 300,
400, 500, 600, 800 γραμ. ,
1 κιλού, (1,2) κιλών, (1,6) κιλών, (1,8) κιλών, 2
κιλών, (2,4) κιλών, 3 κιλών 4 κιλών, 5 κιλών
6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60,
80, 100, 120, 160, 180, 200, 240, 250, 300,
400, 500, 600, 800 γραμ. ,
1 κιλού, (1,2) κιλών, (1,6) κιλών, (1,8) κιλών,
2 κιλών, (2,4) κιλών, 3 κιλών, 4 κιλών, 5 κιλών
6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60,

Υλικό

HDPE ή COEX

HDPE ή COEX
Κουτί χάρτινο

Πολυαιθυλενίου
Κουτί χάρτινο

Πολυαιθυλενίου /
Αλουμίνιου
Χάρτινος σάκος με
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80, 100, 120, 160, 180, 200, 240, 250, 300,
400, 500, 600, 800 γραμ. ,
1 κιλού, (1,2) κιλών, (1,6) κιλών, (1,8) κιλών,
2 κιλών, (2,4) κιλών, 3 κιλών, 4 κιλών, 5 κιλών

3

Οδηγίες χρήσης:

εσωτερική επένδυση ΡΕ

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.
Τρόπος εφαρμογής: Κατευθυνόμενος ψεκασμός του φυλλώματος των
ζιζανίων, χωρίς να έλθουν σε επαφή τα σταγονίδια του ψεκαστικού
διαλύματος με το φύλλωμα, τους τρυφερούς βλαστούς, τα άνθη, τις
παραφυάδες και μη επουλωμένες πληγές κλαδέματος των καλλιεργειών.
Χρησιμοποιείτε μπεκ τύπου σκούπας και ψεκάστε με πίεση μικρότερη
από 2 ατμόσφαιρες (30 PSI).
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του
ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την
απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο
αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την
ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού. Εφαρμόστε αμέσως μετά την
προετοιμασία του ψεκαστικού υγρού.
Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο.
Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και
απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό
νερό.
Συνδυαστικότητα: Συνδυάζεται με τα σκευάσματα Roundup Gold 36 SL,
Roundup Ultra 48 SL, Rodeo TF και Glialka TF σύμφωνα με τις οδηγίες
που αναγράφονται στην ετικέτα. Προσθέστε πρώτα το KATANA στο
ψεκαστικό υγρό και μετά το άλλο σκεύασμα.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού
προϊόντος και της συσκευασίας: Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση με
κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος
τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν
προηγουμένως με τρύπημα ή με σκίσιμο (κουτιά, σακίδια), για τη
διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία
συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
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5

5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο
Εφαρμογής

Στόχος

Εσπεριδοειδή
Πορτοκαλιά,
Μανταρινιά,
Λεμονιά, Γκρέιπ
Φρουτ, Κίτρα,
κ.α.
(από το 4ο έτος
της φύτευσής
τους)

Ετήσια
αγρωστώδη
και
πλατύφυλλα
ζιζάνια
Πολυετή
ζιζάνια
Πλατύφυλλα
ζιζάνια
Portulaca
oleracea
(Αντράκλα)
Amaranthus
retroflexus
(τραχύ
Βλήτο)

Ελιά
(από το 4ο έτος
της φύτευσής
τους)

Ετήσια
Αγρωστώδη
και
πλατύφυλλα
ζιζάνια
Πολυετή
ζιζάνια
Πλατύφυλλα
ζιζάνια
Calendula
arvensis
(Καλέντουλα)
Erodium
malacoides
(βελονίδα
μαλακοειδής)
Malva
neglecta
(Μολόχα)
Borrago
officinalis
Mercurialis
annua
(Σκαρολάχαν
ο)
Oxalis cernua
(Οξαλίδα)

Δόσεις σκευάσματος
Γραμ./ στρ.
Γραμ /100
Όγκος ψεκ.
(1)
λίτρα ψεκ. υγρού λίτρα
υγρού
/ στρέμμα
(1)
20 μεγ.

50 – 100

6-8
σε συνδυασμό με
Roundup Gold 36
SL, Rodeo TF ή
Glialka TF
σε δόση 240

--

6-8
σε συνδυασμό με
Roundup Ultra
σε δόση 180
20 μεγ.

6-8
σε συνδυασμό με
Roundup Gold 36
SL, Rodeo TF ή
Glialka TF σε
δόση
179.4 -240

50 – 100

--

Χρόνος εφαρμογής

Μέγ.
αριθμός
εφαρμ/ ανά
καλλ.
περίοδο

20 – 40

Κατευθυνόμενος
ψεκασμός στην
γραμμή φύτευσης,
προφυτρωτικά ή
νωρίς
μεταφυτρωτικά των
ζιζανίων
Κατευθυνόμενος
ψεκασμός των
ζιζανίων όταν τα
ζιζάνια βρίσκονται σε
ανάπτυξη

1

20 – 40

Κατευθυνόμενος
ψεκασμός στην
γραμμή φύτευσης,
προφυτρωτικά ή
νωρίς
μεταφυτρωτικά των
ζιζανίων
Κατευθυνόμενος
ψεκασμός των
ζιζανίων όταν τα
ζιζάνια βρίσκονται σε
ανάπτυξη

1

6-8
σε συνδυασμό με
Roundup Ultra
σε δόση
134.5 - 180
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Πλατύφυλλα
ζιζάνια

Αμπέλι
(από το 4ο έτος
της φύτευσής
τους)

Calendula
arvensis
(Καλέντουλα)
Diplotaxis
virgata
Erodium
malacoides
(βελονίδα
μαλακοειδής)
Urtica dioica
(Πολυετές
τσουκνίδα)
Stellaria
media
(Στελλάρια)
Lamium
amplexicaule
(δωδεκάνθι)
Malva
neglecta
(Μολόχα)
Senecio
vulgaris
(Μαρτιάκος)
Μalva
sylvestris
(κοινή
μολόχα)
Eτήσια
Αγρωστώδη
και
πλατύφυλλα
ζιζάνια
Πολυετή
ζιζάνια
Πλατύφυλλα
ζιζάνια
Veronica
persica
(Βερόνικα)
Sonchus
arvernsis
(πολυετής
ζωχός)

6-8
σε συνδυασμό με
Roundup Gold 36
SL, Rodeo TF ή
Glialka TF σε
δόση 200 – 264.4

Κατευθυνόμενος
ψεκασμός των
ζιζανίων όταν τα
ζιζάνια βρίσκονται σε
ανάπτυξη

6-8
σε συνδυασμό με
Roundup Ultra
σε δόση
150 – 198.3

20 μεγ.

50 – 100

6
σε συνδυασμό με
Roundup Gold 36
SL, Rodeo TF ή
Glialka TF
σε δόση 200

--

20 – 40

Κατευθυνόμενος
ψεκασμός στην
γραμμή φύτευσης,
προφυτρωτικά ή
νωρίς
μεταφυτρωτικά των
ζιζανίων
Κατευθυνόμενος
ψεκασμός των
ζιζανίων όταν τα
ζιζάνια βρίσκονται σε
ανάπτυξη

1

6
σε συνδυασμό με
Roundup Ultra
σε δόση 150

Παρατηρήσεις:
1. Η ποσότητα σκευάσματος και ψεκαστικού υγρού που εφαρμόζονται στη γραμμή φύτευσης, θα πρέπει
να υπολογίζεται βάση της πραγματικής επιφάνειας που θα ψεκαστεί. Για παράδειγμα σε αμπελώνα με
απόσταση γραμμών φύτευσης 3 μέτρα, θα ψεκαστεί το 1/3 περίπου της συνολικής επιφάνειας του
αμπελώνα. Ανάλογα υπολογίζεται και η ποσότητα του glyphosate .
2. Τα ζιζάνια είναι ευαίσθητα στο KATANA μέχρι το στάδιο των 2 – 4 φύλλων ή έως τα 10 εκ. ύψος.
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3. Τα αποτελέσματα παρατηρούνται 5 – 10 ημέρες μετά τον ψεκασμό, ανάλογα με τη θερμοκρασία.
4. Ο συνδυασμός του με glyphosate, δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιούνται χαμηλότερες δόσεις του
KATANA (6 έως 8 γραμ./στρ), σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει ανάγκη για υπολειμματική διάρκεια
δράσης του ζιζανιοκτόνου.
5. Για να επιτευχθεί μεγαλύτερη διάρκεια δράσης, να αποφεύγονται οργώματα ή φρεζαρίσματα ένα μήνα
πριν και 2 εβδομάδες μετά την εφαρμογή και να χρησιμοποιείτε τη μεγαλύτερη δόση/αναλογία
KATANA.
6. Ο συνδυασμός του με glyphosate, είναι ιδιαίτερα σημαντικός στις φθινοπωρινές εφαρμογές στην ελιά
(σε φυτρωμένα ζιζάνια μετά τις βροχές), γεγονός που διευκολύνει τη συγκομιδή αφήνοντας το χώμα
γύρω από τα δέντρα, καθαρό από ζιζάνια.
7. Για τα πλατύφυλλα ζιζάνια Malva spp (μολόχα), Portulaca oleraceae (αντράκλα) και Urtιca spp.
(τσουκνίδα) η δόση του glyphosate στο μίγμα βυτίου, μπορεί να αυξηθεί σε 144 γρ. δ.ο/στρέμμα
ψεκαζόμενης έκτασης, ανάλογα µε το στάδιο ανάπτυξης τους.
8. Μην ψεκάζετε εάν αναμένεται βροχή μέσα σε 6 ώρες.
9. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.
10. Να μην εφαρμόζεται σε αμπέλια που βρίσκονται σε κακή κατάσταση λόγω προσβολής ασθενειών.
11. Να μην εφαρμόζεται σε ελαφριά εδάφη
12. Να μην ψεκάζετε τα πράσινα τμήματα των καλλιεργειών (οφθαλμούς που έχουν ανοίξει, φύλλα,
τσαμπιά, βλαστούς, κλπ.), άμεσα ή έμμεσα.

Καταπολεμούμενα Ζιζάνια
Ευαίσθητα ζιζάνια
Bromus sterilis (αγριοβρώμη) *
Digitaria sanguinalis (αιματόχορτο)
Lolium multiflorum. (Ήρα) *
Setaria verticillata, S. viridis (Σετάρια)
Amaranthus retroflexus (Βλήτο) *
Capsella bursa-pastoris (Καψέλλα) *
Chenopodium álbum (Λουβουδιά)
Conyza canadensis * (Κόνυζα)
Crepis sancta * (Πικραλίδα)
Daucus carota (Αγριοκαρώτο)
Epilobium tetragonum (Επιλόβιο)
Erodium cicutarium (Βελονίδα)
Geranium dissectum, G. rotundifolium, G. mole ** (Γεράνι)
Μalva sp ** (Mολόχα)
Picris echioïdes * (Πικρίς)
Mercurialis annua (Σκαρολάχανο)
Senecio vulgaris (Μαρτιάκος)
Stellaria media (Στελλάρια)
Taraxacum officinalis (Αγριοράδικο)
Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια
Poa annua (Ποα ετήσια) *
Lactuca serriola * (Αγριομάρουλο)
Sonchus asper, S. οleraceus (Ζωχοί)
*Καταπολεμούνται καλύτερα προφυτρωτικά
** Καταπολεμούνται καλύτερα μεταφυτρωτικά
Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GΑP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ.
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ΑΔΑ: ΩΧΤΖ4653ΠΓ-ΠΑΠ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 70.161 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) ΚΑΤΑΝΑ (δ.ο. flazasulfuron), η οποία χορηγήθηκε με την
υπ’ αριθμό 10697/122535π.ε./27-5-2016 Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
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