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                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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Π. Τσιοτσιοπούλου 
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ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 70175 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) ARIGO 51 WG (nicosulfuron + rimsulfuron + mesotrione) ως προς 
τις παρατηρήσεις του φάσματος δράσης» 

 

Α  Π  Ο  Φ Α  Σ  Η   

O  Π Ρ ΟΪ ΣΤ Α Μ ΕΝ Ο Σ Τ ΗΣ  ΓΕ Ν Ι Κ ΗΣ  ΔΙ ΕΥ ΘΥ Ν ΣΗ Σ  ΓΕΩ ΡΓ Ι Α Σ  
 

        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. Τις διατάξεις του 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.  

4. Τη με αριθ. 4933/75184/25-05-2018 απόφαση διορισμού του Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης 

Γεωργίας (ΑΔΑ: Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ). 

5. Tο άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων 

και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», όπως ισχύει. 

6. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 3373/90750/26-3-2020 αίτηση της εταιρείας DuPond Hellas A.E., Χαλάνδρι. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

I. Τροποποιούμε τη με αριθ. 70175 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(ζιζανιοκτόνου) ARIGO 51 WG (nicosulfuron + rimsulfuron + mesotrione), η οποία χορηγήθηκε με την με 

αριθ. πρωτ. 7855/86112/12-10-2016 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς τις 

παρατηρήσεις του φάσματος δράσης. 

 

Συγκεκριμένα το σημείο 5 (Παρατηρήσεις) διαμορφώνεται ως εξής: 
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5  Φάσμα δράσης 

ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΣΤΟΧΟΙ ΔΟΣΕΙΣ 

max γρ. ανά 

στρέμμα  

ΟΓΚΟΣ ΨΕΚ. 

ΥΓΡΟΥ 

(λίτρα/στρ.) 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡ. 

ΕΦ/ΓΩΝ/ 

ΚΑΛΛ. ΠΕΡΙΟΔΟ 

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ 

για καρπό και 

ενσίρωση 

Αγρωστώδη  και 

Πλατύφυλλα ζιζάνια 

 

 

 

33 

+ 

επιφανειοδραστικό 

 

20-40 

BBCH 12 - 18 

Όταν ο 

αραβόσιτος 

έχει 2-8 φύλλα 

 

1 έως 2* 

Σε περίπτωση 

κλιμακωτής 

φύτρωσης, 

πραγματοποιήστε 

μία πρώτη 

εφαρμογή με 

Arigo® σε 

δοσολογία 16,5 

g/ ανά στρέμμα, 

που ακολουθείται 

από μία 

συμπληρωματική 

εφαρμογή σε 

δοσολογία 16,5 

g/ ανά στρέμμα, 

χωρίς όμως η 

συνολική 

δοσολογία του 

Arigo® να 

ξεπεράσει τα 33 

g/ ανά στρέμμα. 

Στην περίπτωση 

αυτή, αφήστε να 

περάσει 

τουλάχιστον μία 

εβδομάδα 

ανάμεσα στις δύο 

εφαρμογές. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

 

1. Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν  ο ψεκασμός γίνεται όταν τα ζιζάνια είναι 

μικρά και στο στάδιο της ζωηρής ανάπτυξής τους .  

2. Δε θα πρέπει να εφαρμόζεται αν τα φυτά βρίσκονται σε δυσμενείς συνθήκες  για την ανάπτυξη 

τους λόγο  παγετού, ξηρασίας, υγρασίας, ασθενειών, παρασίτων , έλλειψης θρεπτικών ουσιών 

και / ή άλλων συνθηκών. Η εφαρμογή σε ιδιαίτερα ελαφρύ αμμώδες έδαφος αυξάνει τον 

κίνδυνο από τους προαναφερθέντες παράγοντες καταπόνησης. 

3. Εφαρμόστε το ARIGO 51WG όταν η θερμοκρασία είναι μεταξύ 4
O
C και 25

O
C.  Μην εφαρμόζετε 

το ARIGO 51WG όταν η θερμοκρασία είναι κάτω από 5
 O

C για μεγάλο διάστημα ή  έχει διαφορά 

περισσότερο από 17
O
C μεταξύ ημέρας και νύχτας. 

4. Μην εφαρμόζετε το ARIGO 51WG όταν η θερμοκρασία είναι ανώτερη των 35
 O

C και σε έντονη 

ηλιοφάνεια. 

5. Όταν η χρήση του Arigo® γίνεται σε περίοδο υψηλής θερμοκρασίας, συνιστάται οι εφαρμογές 

να γίνονται νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ, ώστε να επικρατούν πιο ευνοϊκές συνθήκες 

θερμοκρασίας και υγρασίας και να περιοριστεί ο κίνδυνος πολύ γρήγορης εξάτμισης του 

διαλύματος. 

6. Η προσθήκη μη ιονιζόμενου επιφανειοδραστικού VIVOLT σε αναλογία 0.1% κατ’ όγκο ή λαδιού 

Codacide EC στη δόση των 125 κ.εκ./στρέμμα είναι απαραίτητη για τη δράση του 

ζιζανιοκτόνου. 
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7. Μην εφαρμόζετε το ARIGO 51WG σε βρεγμένα φυτά (βροχή ή δροσιά). 

8. Για την καλύτερη δυνατή διείσδυση του Arigo® στα φυτά, απαιτείται χρονικό διάστημα 

τουλάχιστον 4 ωρών ανάμεσα σε εφαρμογή και βροχή. 

9. Να μην εφαρμόζεται σε αραβόσιτο που έχει περάσει το στάδιο των οκτώ φύλλων 

 

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. πρωτ. 7855/86112/12-10-2016 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει. 

 
 
                  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ κ.α.α 
 

 
 

              Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ 
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