
   

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,             27.08.2020 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:         6144/167429 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 

  

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150   Προς: SHARDA EUROPE B.V.B.A 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  (δια της υπευθύνου επικοινωνίας της  
FAX: 210 92 12 090  εταιρείας: Τουτουτζιδάκης Αντώνιος 
Πληροφορίες: 
Τηλέφωνο: 

Ι. Καλαϊτζόγλου 
210 92 87 223 

 και ΣΙΑ Ε.Ε. «AGRIBIZ» 
Ξενίας 1, 115 27, Αθήνα) 

e-mail: ikalaitzoglou@minagric.gr e-mail: 
 

a.toutoutzidakis@agribiz.com 

    
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση του άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) 

FOLLOW 80 WG (δ.ο. folpet 80% β/β) ως προς τον παρασκευαστή της δραστικής ουσίας, τον κάτοχο 
της άδειας, τον υπεύθυνο επικοινωνίας, τον παρασκευαστή σκευάσματος, τις συσκευασίες, τις 
οδηγίες χρήσης, την κατηγορία και τον τρόπο δράσης, το φάσμα δράσης, τις ειδικές συνθήκες 
γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί, το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της 
πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το 
σκεύασμα, τις δηλώσεις προφύλαξης, την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη 
διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις και την κατάθεση 
συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών». 

 
 

AΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

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 τα άρθρα 45 και 33 
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. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου 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 Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της επιτροπής της 25ης Μαΐου 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. 

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 546/2011 της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την 
αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 
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6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού 
(ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις 
επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 

7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 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. 

8. Τη με αριθ. 14309/162816/22.12.14 (ΦΕΚ 3621Β/31.12.2014) Απόφασή μας με θέμα “Αντικατάσταση των 
εθνικών απαιτήσεων κατά την αξιολόγηση για έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων βάση του Καν. 
1107/2009”. 

9. 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. 

10. Τη με αριθ. πρωτ. 4933/75184/25-05-2018 (ΑΔΑ: Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ) απόφαση διορισμού του Προϊσταμένου 
Γενικής Δ/νσης Γεωργίας  

11. Το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», όπως ισχύει. 

12. Τη με αριθμό πρωτ. 4104/48066/29.06.2015 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 60464 άδεια 
διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) FOLLOW 80 WG (δ.ο. folpet 80% β/β), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

13. Τη με αριθ. πρωτ. 8072/196526/01.08.2019 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας καθώς και τα υπ’ αριθ. πρωτ. 
5655/127945/03.05.2019, 10350/251098/04.10.2019, 4042/107956/23.04.2020, 6144/167429/24.06.2020 και 
8021/215775/04.08.2020 συμπληρωματικά στοιχεία. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Α. Τροποποιούμε τη με αριθ. 60464 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
(μυκητοκτόνο) FOLLOW 80 WG (δ.ο. folpet 80% β/β), που χορηγήθηκε με την αριθ. πρωτ. 
4104/48066/29.06.2015 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς τον παρασκευαστή 
της δραστικής ουσίας, τον κάτοχο της άδειας, τον υπεύθυνο επικοινωνίας, τον παρασκευαστή 
σκευάσματος, τις συσκευασίες, τις οδηγίες χρήσης, την κατηγορία και τον τρόπο δράσης, το φάσμα 
δράσης, τις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί, το χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και 
της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το 
σκεύασμα, τις δηλώσεις προφύλαξης, την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση 
στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις και την κατάθεση συμπληρωματικών 
στοιχείων/μελετών. 

  
 

Tα σημεία 1.3, 1.4.α, 1.4.γ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 και 13 διαμορφώνονται ως εξής: 
 
1.3 Δραστική ουσία 

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO FOLPET  

 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας 
σε καθαρή δραστική ουσία 

95% β/β min   

   

Χημική ομάδα Φθαλιμιδίων  
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Παρασκευαστής SHARDA CROPCHEM LIMITED 
Prime Business Park 
Dashrathlal Joshi Road 
Vile Parle (West) 
Mumbai – 400056, Ινδία   
Mr. Ashish Bubna  
Tel.: +91 22 5678 2800  
Fax: +91 22 5678 2828/ 2808 
e-mail: regn@shardaintl.com   
 
Με εκπρόσωπο στην Ευρώπη: 
Sharda Cropchem España S.L. 
Edificio Atalayas Business Center,  
Carril Condomina nº 3, 12th Floor,  
30006 Murcia – Ισπανία 

 

 

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Yingde Greatchem Chemical Co. Ltd   
1-73 Yuan Jing street, 
Ji Chang West, Room  218, A#, Wan Fang, Yuan Building, 
Road Guangzhou City - Κίνα 

 

 

Τεχνικές προδιαγραφές της 
δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας όπως αυτές 
έχουν κατατεθεί με τη με αρ. πρωτ. 14215/161642/19.12.2014 
αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική 
πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ. 

 

 
1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα  

α) Κάτοχος της άδειας Sharda Cropchem España S.L. 
Edificio Atalayas Business Center,  
Carril Condomina nº 3, 12th Floor,  
30006 Murcia – Ισπανία 

 

 

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. «Agribiz» 
Ξενίας 1, 115 27 Αθήνα 
Τηλ.: 210 7471000 
Fax: 210 7471009 
e-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr   

 

   

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος: SHARDA CROPCHEM LIMITED 
Prime Business Park 
Dashrathlal Joshi Road 
Vile Parle (West) 
Mumbai – 400056, Ινδία 

 

 
2 Συσκευασίες 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 Σακίδια ή σάκοι 100 γραμ. έως 25 κιλών PP/PE ή HDPE 

2 Κουτί με εσωτερικό 
σακίδιο 

100 γραμ. έως 5 κιλών PP/PE ή HDPE 
Κουτί χάρτινο 
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3 Οδηγίες χρήσης: Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.  
 
Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος. 
 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:  
Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. 
Προσθέστε την συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματοςστο ψεκαστικό δοχείο, 
αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς. 
 
Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:  
Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν 
απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα 
εξαρτήματα του ψεκαστικού, τρείς φορές με καθαρό νερό. 
 
Συνδυαστικότητα: -- 
 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:  
Τα κενά μέσα  συσκευασίας, αφού καταστραφούν προηγουμένως με 
σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν όλα 
σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 

 
 

4 Κατηγορία και τρόπος 
δράσης 

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση, κατά ευρέος φάσματος 
μυκητολογικών ασθενειών. Δρα σε πολλαπλά σημεία. 
Το δραστικό συστατικό folpet ανήκει στην ομάδα των φθαλιμιδίων και 
παρεμποδίζει τη βλάστηση των σπορίων των μυκήτων και την ανάπτυξη του 
μυκηλίου, μέσω πολλαπλής δράσης σε υποκυτταρικό επίπεδο (αναστέλλει 
την αναπνοή, επηρεάζει τη διαπερατότητα της κυτταρικής μεμβράνης και 
την κυτταροδιαίρεση).  

 

5 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος Χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγ. αριθμός 
εφαρμ./ ανά καλλ. 

περίοδο. 
Μεσοδιάστημα 
εφαρμογών σε 

ημέρες 

γρ. 
σκευάσμα- 

τος/ 100 
λίτρα ψεκ. 

Υγρό 

Όγκος 
ψεκ. 

Υγρού 
(λίτρα / 

στρέμμα) 

γρ. 
σκευάσμα-

τος / 
στρέμμα 

Αμπέλι  
VITVI 
οινοποιήσιμα 
σταφύλια 

Φόμοψη 
Phomopsis 
viticola 
- PHOPVI 

120 – 187,5 40 – 100 187,5 Εφαρμογές που 
ξεκινούν  από 
την αρχή της 
βλάστησης, πριν  
από τα πρώτα 
συμπτώματα, 
όταν οι 
συνθήκες 
ευνοούν την 
ανάπτυξη των 
ασθενειών 
 

8 / 10 – 14 
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 6  Ειδικές συνθήκες γεωργικές, 
φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό 
τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί 

Διαχείριση ανθεκτικότητας: 
Λόγω του τρόπου δράσης του (πολλαπλά σημεία) και της 
χαμηλής πιθανότητας ανάπτυξης ανθεκτικότητας, το 
FOLLOW 80 WG έχει σημαντική θέση σε προγράμματα 
καταπολέμησης ασθενειών, προκειμένου να αποφευχθεί 
η ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Παρόλα αυτά συνίσταται η 
εναλλαγή με σκευάσματα διαφορετικού τρόπου δράσης. 
Το σκεύασμα περιέχει τη δ.ο. folpet, η οποία ανήκει στην 
ομάδα 4 κατά FRAC. 

 

 Περονόσπορος 
Plasmopara 
viticola - PLASVI 

   1η εφαρμογή: 
Όταν οι βλαστοί  
έχουν μήκος 8-
10 εκ. 
2η: Μετά από 10 
ημέρες 
3η: Λίγο πριν την 
άνθηση 
4η: Λίγο μετά τη 
γονιμοποίηση 
 

 

Βοτρύτης 
Botrytis cinerea - 
BOTRCI 
Μαύρη σήψη 
Guignardia 
bidwellii - GUIGBI 
Coniella 
diplodiella - 
CONLDI 

1η: Τέλος της 
άνθησης  
2η: Αρχή της 
καρπόδεσης  
3η: Πριν το 
κλείσιμο των 
σταφυλιών  
4η: Αρχή 
ωρίμανσης 

Τομάτα 
LYPES 
Θερμοκηπίου 
κλειστού 
τύπου 

Περονόσπορος 
(Phytophthora 

Infestans - 
PHYTIN) 

-- 100 100 Εφαρμογές με 
την εμφάνιση 
της προσβολής 
(από 
BBCH 71 - 83) 

3 / 7 

Παρατηρήσεις:  
1. Εφαρμόζεται προληπτικά.  
2. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των Γεωργικών Προειδοποιήσεων στις περιοχές που εφαρμόζονται 
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7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας 
μεταξύ εφαρμογής και: 

 

 

 - σποράς ή φύτευσης της 
προστατευόμενης καλλιέργειας  

-- 

   

 - σποράς ή φύτευσης των 
καλλιεργειών που ακολουθούν  

-- 

   

 - της πρόσβασης του ανθρώπου 
ή των ζώων στην καλλιέργεια 
στην οποία έχει εφαρμοστεί το 
σκεύασμα  

Μην εισέρχεστε στον αγρό πριν να έχουν στεγνώσει 
πλήρως τα φύλλα μετά τον ψεκασμό. 
 

   

11  Δηλώσεις 
προφύλαξης 

 

 

 

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. 
P261:  Αποφεύγετε να αναπνέετε συγκεντρώσεις σταγονιδίων. 
P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό  
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής 
προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. 
Φοράτε γάντια, ολόσωμη φόρμα εργασίας και μέσα ατομικής προστασίας 
ματιών – αναπνοής κατά την ανάμιξη/φόρτωση. Φοράτε γάντια και ολόσωμη 
φόρμα εργασίας κατά την εφαρμογή. 
Φοράτε προστασία ματιών/πρόσωπου όταν χειρίζεστε το σκεύασμα.   
Σε περίπτωση επανεισόδου στον αγρό ή στο θερμοκήπιο μετά τον ψεκασμό 
φοράτε γάντια, μακρυμάνικο πουκάμισο, μακρύ παντελόνι. 
 
P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία 
 
SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Μην ξεπλένετε τον 
εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.  
 
SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν 
αψέκαστη ζώνη προστασίας από επιφανειακά ύδατα: 
10 μέτρων σε οινοποιήσιμα σταφύλια.  
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13 Προστασία των καταναλωτών 

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

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 Αμπέλι οινοποιήσιμα σταφύλια 28 

 Τομάτα θερμοκηπίου 7 

 
 

17  Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών 
Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης να 
προσκομίσει στη ΣΕΑ: 
Τουλάχιστον δύο πειράματα θερμοκηπίου για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της φυτόφθορας 
της τομάτας (Phytophthora infestans).  
 

 
         ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 4104/48066/29.06.2015 Απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει. 
 
 

   
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  

                                                                                                                     κ.α.α. 
 
 

                                                                                                                    Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ 
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