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ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) 

FARM GOLD  48SC (δ.ο. propanil), για περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση στην 

καλλιέργεια του ρυζιού» 

 

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 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 53 αυτού. 

2. Το Νόμο υπ’ αριθ. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/27-01-2012/τΑ΄) με θέμα «Διάθεση γεωργικών 

φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

3. 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 όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 149/2008 της Επιτροπής 

της 29ης Ιανουαρίου 2008.  

4. 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". 

Τη με αριθ. πρωτ. 793/9117/26-01-2017 αίτηση του Α.Σ. Χαλάστρας Β΄ ως εκπροσώπου 

φορέων και καλλιεργητών ρυζιού από τις Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Αιτωλοακαρνανίας, Κιλκίς, 
Φθιώτιδας, Σερρών και Ημαθίας. 

5. Τη με αριθ. πρωτ. 793/9117/26-01-2017 αίτηση του Α.Σ. Χαλάστρας Β΄ ως εκπροσώπου 

φορέων και καλλιεργητών ρυζιού από τις Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Σερρών, 

Αιτωλοακαρνανίας και Πιερίας. 
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6. Την καταχώριση της αίτησης, με κωδικό σκευάσματος (product id) 460, στην Ευρωπαϊκή 

Πλατφόρμα Αιτήσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (PPPAMS). 

7. Τη κατάθεση με αριθ. πρωτ. 2046/20449/22-2-2017 συμπληρωματικών στοιχείων της αίτησης 

από την SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ, ως υπεύθυνο για τη διάθεση στην αγορά του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος FARM GOLD  48 SC. 

8. Το από 22-3-2017 ενημερωτικό σημείωμα της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

 

Α. Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) 

FARM GOLD  48SC (δ.ο. propanil) στην καλλιέργεια του ρυζιού, για χρήση εντός των 

περιφερειακών ενοτήτων: 

1. Θεσσαλονίκη 
2. Αιτωλοακαρνανία 
3. Κιλκίς 
4. Φθιώτιδα 
5. Σέρρες 
6. Ημαθία 

με τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

 

1.1 Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ) 
1.1.α Ημερομηνία χορήγησης 
1.1.β Ημερομηνία λήξης 

70048 
20/05/2017 
17/09/2017 

 

 
1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εμπορικό όνομα FARM GOLD 48 SC 

1.2.β Μορφή:  Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC) 

 
1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία (ες) 

Δραστική ουσία 1  

Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών 
ουσίας/ών κατά ISO 

Propanil  
 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής 
δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική 
ουσία 

97.00 % (β/β) min 

Χημική ομάδα Αμίδια 

Παρασκευαστής Industria Quimica De Portuguesa, S.A. 
(INQUIPORT,S.A.) 

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. INQUIPORT,S.A. 
Av. Los Pioneros salida hacia Guanare, 
Edificio INQUIPORT, local 2, Araure – Edo 
Portuguesa / Venezuela 

Τεχνικές προδιαγραφές της  
δραστικής ουσίας: 
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1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα 

 

   

α) Κάτοχος της άδειας: Α.Σ. Χαλάστρας Β’ 
Χαλάστρα 
Τ.Κ. 57300 Θεσσαλονίκη 

 

β) Υπεύθυνος για την διάθεση στην 
αγορά σύμφωνα με το νόμο 
4036/2012: 

SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ 
Βασ. Κωνσταντίνου 32 
Τ.Κ. 19400 Κορωπί 
Τηλ.: 210 5223 834 
Fax: 210 5223 139 
E-mail: info@sipcam.gr 

 

   

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος: SIPCAM SpA, Iταλία 
Via Sempione 195, 20016, Pero (MI), Italy 

 

 

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του 
σκευάσματος 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των 
επιχειρήσεων (πλήρης διεύθυνση):  
SIPCAM SpA, Iταλίας 
Via Vittorio Veneto 81,  
Salerano sul Lambro (LO), Italy 
SIPCAM IBERIA 
Calle de Profesor Beltran Baguena 5 
46009 Valencia, Spain 

 

   

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του 
σκευάσματος 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των 
επιχειρήσεων: 

1. SIPCAM SpA, Iταλίας 
2. SIPCAM INAGRA SA, Ισπανίας 

 

 

στ) Εγγυημένη σύνθεση του 
σκευάσματος: 

Δραστική ουσία: 48 % β/ο  
Βοηθητικές ουσίες: 62,52% β/β 
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του 
σκευάσματος είναι στη διάθεση της ΣΕΑ. 

 

2 Συσκευασία(ες) 

2.2 Συσκευασία(ες): 
 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

 Φιάλες  1 λίτρο HDPE  

 Μπιτόνι 5, 10, 20 και 25 λίτρα  HDPE 
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3  Οδηγίες χρήσης: 
 

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 

 Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος. 
 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζετε το δοχείο του 
ψεκαστικού μέχρι τη μέση με νερό. Αραιώστε την απαιτούμενη 
ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού αναδεύοντας και 
ρίξτε το διάλυμα στο ψεκαστικό δοχείο. Συμπληρώστε το υπόλοιπο 
νερό αναδεύοντας συνεχώς. 
 
Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: - 
 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας 
ξεπλένονται υπό πίεση ή με τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του 
ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού 
καταστραφούν με τρύπημα ή σχίσιμο για τη διασφάλιση της μη 
περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για 
ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 
 
Συνδυαστικότητα:  Το προϊόν συνδυάζεται με σουλφονιλουρίες, 
MCPA άλατα ή εστέρες, ιμιδαζολινόνες. Δεν συνδυάζεται με 
λιπάσματα, οργανοφωσφορικά και καρβαμιδικά εντομοκτόνα.  

 

4  Κατηγορία και 
τρόπος δράσης: 

Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καλλιέργεια του 
ρυζιού. Η δράση του επιτελείται τόσο με επαφή (κυρίως) όσο και, 
δευτερευόντως, δια της διασυστηματικής οδού.  
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5  5.1 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος 
 

Τρόπος και 
χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 
αριθμός 

εφαρμογών 
ανά 

καλλιεργητική 
περίοδο/με-
σοδιάστημα 
ψεκασμών 

κ.εκ/ 
στρέμμα 

(max) 

κ.εκ/ 
100 

λίτρα 
ψεκ. 

Υγρού 

Όγκος ψεκ. 
υγρού 
λιτρα / 

στρέμμα 

Ρύζι 

 
 

Κύπερη 
(Cyperus spp) 

 
Μουχρίτσα 

(Echinocloa cruss 
galli) 

100  20 - 50 

 
Μεταφυτρωτικές 
εφαρμογές στα 
πρώτα στάδια 
ανάπτυξης των 

ζιζανίων 

2/15 

Παρατηρήσεις:   
1. Να μην υπερβαίνεται η μέγιστη συνιστώμενη δόση. 
2. Το σκεύασμα μπορεί να συνδυασθεί με σκευάσματα δραστικών συστατικών όπως 

σουλφονυλουρίες, ΜCPA άλατα ή εστέρες και ιμιδαζολινόνες και με προσθήκη 
διαβρεκτικού. 

3. Τουλάχιστον για πέντε (5) ημέρες πριν και μετά την εφαρμογή του να μην χρησιμοποιείται 
στους ορυζώνες άλλο φυτοφάρμακο ή λίπασμα. Ειδικά για τα οργανοφωσφορικά το 
διάστημα αυτό θα πρέπει να είναι 14 ημέρες. 

4. Οι εφαρμογές γίνονται στις πιο θερμές ώρες της ημέρας, οι δε θερμοκρασίες να μην 
υπερβαίνουν τους 37ο C ή να είναι κάτω από τους 10 οC. 

5. Aποφύγετε την εφαρμογή σε περίπτωση που προβλέπεται βροχή στις επόμενες 6-8 ώρες 
από τον ψεκασμό. 

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ 
της παρούσας 

 

6  Ειδικές συνθήκες 
γεωργικές, 
φυτοϋγείας ή 
περιβαντολλογικές 
υπό τις οποίες το 
σκεύασμα μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί 
ή να αποκλειστεί 

Διαχείριση ανθεκτικότητας 
-  Να γίνεται εναλλαγή χρήσης με ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο 

δράσης. Η εφαρμογή να γίνεται όταν είναι απαραίτητο με βάση 
      υφιστάμενα όρια οικονομικής ζημιάς. 
-  Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις 
    και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη 
    της φυλλικής επιφάνειας με το συνιστώμενο ψεκαστικό υγρό.  
 
Απαγορεύεται η χρήση του σκευάσματος σε ορυζώνες ενταγμένους σε 
δράσεις του ΠΑΑ 2014-2020 με στόχους μείωσης της χρήσης 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, όπως είναι η Γεωργοπεριβαλλοντική 
–κλιματική δράση 10.1.7 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους 
ορυζώνες» του μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά – κλιματικά μέτρα». 
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7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας  

 μεταξύ εφαρμογής και:  
 - σποράς ή φύτευσης της προσ-  

 τατευόμενης καλλιέργειας -  

 - σποράς ή φύτευσης των  

 καλλιεργειών που ακολουθούν -  

 - της πρόσβασης του ανθρώπου   
 ή των ζώων στην καλλιέργεια   

 στην οποία έχει εφαρμοστεί το   

 Σκεύασμα - - Μην μπαίνετε στις ψεκασμένες περιοχές πριν 
   περάσουν 24 ώρες από την εφαρμογή.  

- - Να εμποδίζετε την πρόσβαση των οικόσιτων ζώων 
  στις περιοχές που έχουν ψεκασθεί  πριν  παρέλθει ο 
  χρόνος αναμονής  

 

 

8  Στοιχεία φυτοτοξικότητας, 
ευαισθησίας ποικιλιών 
και κάθε άλλης 
παρενέργειας στα φυτά ή 
τα προϊόντα τους. 

Στις συνιστώμενες δόσεις το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό 
στο ρύζι. Οι εφαρμογές πρέπει να γίνονται όταν δεν φυσάει 
αέρας ώστε να αποφευχθεί η μεταφορά ψεκαστικών 
σταγονιδίων σε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες. 

 

 

 

9  Εικονογράμματα 
κινδύνου: 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

 

10  Δηλώσεις 
επικινδυνότητας 

Η400  Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. 

 

11  Δηλώσεις 
προφύλαξης 

P405+ P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. 
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το 
προϊόν.  
 
SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία 
του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε 
επιφανειακά ύδατα. 
 
EUH 401: Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία 
και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 
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12  Πρώτες βοήθειες - 
Αντίδοτο 

Σε περίπτωση εισπνοής: Κρατήστε τον παθόντα ήρεμο και 
μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. 
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο 
νερό και σαπούνι. Αν αναπτυχθεί ερεθισμός, ζητήστε ιατρική 
συμβουλή. 
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετέ τα αμέσως 
κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά κάτω από τρεχούμενο νερό.  
Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα και ζητήστε 
ιατρική φροντίδα. 
Γιατροί: Συμπτώματα: Ερεθιστικό για το δέρμα και τους 
βλεννογόνους. Πιθανή ευαισθητοποίηση. Με κατάποση προκαλεί 
ναυτία, εμετό, κοιλιακό άλγος και διάρροια. Πιθανή αιματική 
δυσκρασία με σκουρόχρωμα ούρα.  
Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.  
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777   

 

 

13 Προστασία των καταναλωτών  

   
 

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

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 

 Ρύζι 30  

 

14  Συνθήκες 
αποθήκευσης, 
χρονική 
σταθερότητα του 
σκευάσματος. 

Ο συνιστώμενος μέγιστος χρόνος αποθήκευσης του 
σκευάσματος, κλειστό στην αρχική του συσκευασία και σε 
θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι δύο χρόνια.  

 

 
 

15  Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης 

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι 
όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν 
πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή. 
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12  Πρώτες βοήθειες - 
Αντίδοτο 

Σε περίπτωση εισπνοής: Κρατήστε τον παθόντα ήρεμο και 
μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. 
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο 
νερό και σαπούνι. Αν αναπτυχθεί ερεθισμός, ζητήστε ιατρική 
συμβουλή. 
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετέ τα αμέσως, 
κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά κάτω από τρεχούμενο νερό. 
Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα και ζητήστε 
ιατρική φροντίδα.  
ΓΙΑΤΡΟΙ: Συμπτώματα: Ερεθιστικό για το δέρμα και τους 
βλεννογόνους. Πιθανή ευαισθητοποίηση. Με κατάποση προκαλεί 
ναυτία, έμετο, κοιλιακό άλγος και διάρροια. Πιθανή αιματική 
δυσκρασία με σκουρόχρωμα ούρα. Θεραπεία συμπτωματική 
 
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 - 77 93 777. 

 

 
 

13 Προστασία των καταναλωτών  
   

13.1  Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs):  Έχουν οριστεί Κοινοτικά MRL´s (Καν. 396/2005) 
 

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

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 

 Ρύζι 30  

 

14  Συνθήκες 
αποθήκευσης, 
χρονική 
σταθερότητα του 
σκευάσματος1. 

Το σκεύασμα διατηρείται για δύο (2) χρόνια, αν αποθηκευτεί 
στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε χώρο ξηρό 
δροσερό και καλά αεριζόμενο σε θερμοκρασία πάνω από 0 °C.  

 

 

 
 

15  Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης 
Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι 
όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν 
πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή. 
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Β Γενικές υποχρεώσεις    

 1. Στο έντυπο ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης, θα πρέπει να 

ταυτοποιείται ο ορυζώνας στον οποίο θα γίνει η εφαρμογή, π.χ. με 

γεωγραφικές συντεταγμένες. 

2. Οι αιτούντες την κατά την παρέκκλιση του άρθρου 53 του καν. 

1107/2009 άδεια διάθεσης στην αγοράς είναι υπεύθυνοι για την ορθή 

εφαρμογή της, ενώ οι ίδιοι και/ή ο υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά, 

υποχρεούνται να ενημερώνουν την οικεία Περιφερειακή Ενότητα και την 

υπηρεσία μας εάν περιέλθει σε γνώση τους οποιαδήποτε δυσμενή επίπτωση 

από χρήση σύμφωνα με το σημείο 2 παραπάνω. Επισημαίνεται ότι τυχόν 

απόκρυψη κάθε σχετικής πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται 

ποινικά. 

3. Σε εφαρμογή του άρθρου 67 του καν. 1107/2009, οι αιτούντες και ο 

κάτοχος της άδειας διάθεσης στην αγορά, οφείλουν να συγκεντρώσουν και 

να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας το αργότερο έως 15/10/2017, 

ξεχωριστές ή από κοινού εκθέσεις με πληροφορίες: 

 Για τη συνολική ποσότητα σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε σε 

εφαρμογή της παρούσας 

 Για τη συνολική έκταση σε στρέμματα στην οποία 

χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα σε εφαρμογή της παρούσας 

 Παρακολούθησης των πληθυσμών για τους εχθρούς στόχους του 

σημείου 2 παραπάνω 

 Καταγραφής καλλιεργητικών πρακτικών και λοιπών 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων που εφαρμόστηκαν στις εκτάσεις 

που χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα 

 
 

 
 

  

     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

      

 

   

   
 Ν. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ 
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