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ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 70170 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) RUSH 25 WG (rimsulfuron) ως προς το φάσμα δράσης» 

 

Α  Π Ο  Φ Α  Σ  Η   

O  Π Ρ ΟΪ ΣΤΑ Μ ΕΝ Ο Σ ΓΕΝΙ Κ Η Σ  Δ ΙΕ ΥΘ ΥΝ Σ Η Σ ΓΕ ΩΡ ΓΙΑ Σ  
 

        Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 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 (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. 3374/90751/26-3-2020 αίτηση της εταιρείας DuPond Hellas A.E., Χαλάνδρι. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

I. Τροποποιούμε τη με αριθ. 70170 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
(ζιζανιοκτόνου) RUSH 25 WG (rimsulfuron), η οποία χορηγήθηκε με την με αριθ. πρωτ. 8287/90446/9-8-
2016 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς τις παρατηρήσεις. 
 
Συγκεκριμένα το σημείο 5 Φάσμα δράσης διαμορφώνεται ως εξής: 

mailto:tsiotsiopoulou@minagric.gr
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5  Φάσμα δράσης 

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος 

Δοσολογία 

Τρόπος και χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγιστος 
αριθμός 

εφαρμογών 
ανά 

καλλιεργητική 
περίοδο 

γρ/ στρ 
 

Όγκος 
ψεκ. 

υγρού 
λιτρα / 

στρέμμα 

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ Αγρωστώδη και 
πλατύφυλλα 
ζιζάνια 
 
 

5-6* 
με προσθήκη 

επιφανειο-
δραστικού 
VIVOLT σε 

αναλογία 0,1% 
κατ’ όγκο 

 
 
 

20-40 Στο αραβόσιτο 
μεταφυτρωτικά από 
τα 2 έως τα 8 
πλήρως 
ανεπτυγμένα 
φύλλα. 

2* 

ΠΑΤΑΤΑ Αγρωστώδη και 
πλατύφυλλα 
ζιζάνια 
 
 

5-6** 
με προσθήκη 

επιφανειοδρα-
στικού VIVOLT 

σε αναλογία 
0,1% κατ’ όγκο 

20-40 Προφυτρωτική 
εφαρμογή  και 
μεταφυτρωτική 
εφαρμογή όταν η 
πατάτα να έχει 
ύψος 10-20 εκ. 

2** 

ΤΟΜΑΤΑ 
από σπόρο ή 

μεταφυτευόμενη 

Αγρωστώδη και 
πλατύφυλλα 
ζιζάνια 
 
 
 
 

5-6*** 
με προσθήκη 
επιφανειο-
δραστικού 
VIVOLT σε 

αναλογία 0,1% 
κατ’ όγκο 

20-40 Όταν η τομάτα από 
σπόρο έχει 2-3 
πραγματικά φύλλα 
ή όταν τα φυτά της 
μεταφυτευόμενης 
τομάτας 
ξεπεράσουν το σοκ 
της μεταφύτευσης 

2-3*** 

 
*  Συνιστάται η μικρότερη δόση για αγρωστώδη και ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια στα πρώτα στάδια 
ανάπτυξης και η μεγαλύτερη δόση για πολυετή ζιζάνια, ετήσια ζιζάνια που έχουν ήδη αναπτυχθεί και 
για το αιματόχορτο. Για εδάφη τυρφώδη ή κατά των ζιζανίων που εμφανίζονται βαθμιαία 
(Αγριομπαμπακιά, Κυπεριδοειδή, Αιματόχορτο, κ.ά.) και γενικά κατά των πολυετών ζιζανίων  μπορείτε 
να πραγματοποιήσετε έναν ψεκασμό με 4-5 γρ./στρ και περίπου δύο εβδομάδες αργότερα έναν 
δεύτερο ψεκασμό με 3 γρ./στρ. Σε περίπτωση ύπαρξης πολυετών ζιζανίων, το μηχανικό βοτάνισμα της 
καλλιέργειας πρέπει να πραγματοποιείται όχι νωρίτερα από 8-10 ημέρες από τον ψεκασμό.  
 
** Σε περίπτωση αναβλάστησης ή εμφάνισης νέων ζιζανίων, η εφαρμογή μπορεί να επαναληφθεί 
χρησιμοποιώντας 3 γρ. /στρ . 
 
***  Σε περίπτωση ύπαρξης Solanum nigrum (αγριοντοματιάς) εφαρμόστε 5 γρ. RUSH /στρ μαζί με 
VIVOLT σε αναλογία 0,1% κατ’ όγκο, το αργότερο κατά το στάδιο των κοτυληδόνων των ζιζανίων, 
επαναλαμβάνοντας τη χρήση μετά από 7-10 ημέρες. Σε περίπτωση ύπαρξης Chenopodium spp. 
(λουβουδιά), Polygonum spp. (πολυγόνατου) και Portulaca oleracea (αντράκλας) συνιστάται η ανάμειξη 
με Metribuzin σε δόση των 7 - 17,5 γρ. δραστικής ουσίας/στρ. Το εν λόγω μείγμα μπορεί να 
εφαρμοστεί από τα δύο πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας. Σε περίπτωση αναβλάστησης ή 
εμφάνισης νέων ζιζανίων πραγματοποιήστε δεύτερο ψεκασμό με 3 γρ. /στρ μαζί με VIVOLT σε 
αναλογία 0,1% κατ’ όγκο έπειτα από 7-10 ημέρες.  
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Σε περίπτωση ύπαρξης Orobanche spp. (οροβάγχης) προβλέπονται 2-3 παρεμβάσεις μέσω του δικτύου 
στάδγην άρδευσης σε δόσεις που κυμαίνονται μεταξύ 3 και 5 γρ./στρ και δεν υπερβαίνουν συνολικά τα 
11 γρ./στρ. Για σπαρμένες και μεταφυτευμένες καλλιέργειες, η πρώτη εφαρμογή θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί με το άνοιγμα των πρώτων ανθέων. Οι επόμενες εφαρμογές θα πρέπει να γίνουν 
έπειτα από μεσοδιάστημα 10-15 ημερών από την πρώτη εφαρμογή, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, 
τηρώντας το μικρότερο μεσοδιάστημα για όψιμες σπορές.  

 
II. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. πρωτ. 8287/90446/9-8-2016 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει. 
 

 
                  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ κ.α.α 
 

 
 

              Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ 
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