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ΘΕΜΑ: «Χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό 

προϊόν (ζιζανιοκτόνο) LIMCPA 40 SL για χρήση στην καλλιέργεια του ρυζιού » 
 

 

AΠΟΦΑΣΗ  

Ο  

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 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». 

3. 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 συμπεριλαμβάνεται η δραστική ουσία mcpa. 

4. 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.  

5. Τη με αριθ. 10676/106316//15-10-2012 Απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 7996 

οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) LIMCPA 40 SL. 

6. Τη με αριθ. 462/106101/3.9.13 (ΦΕΚ 2240/B΄/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, 

Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος 

του δικαιώματος να υπογράφουν “με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού”». 

7. Τη με αριθ. πρωτ. 2962/33835/12.3.14 αίτηση του Α΄ Α.Σ. ΑΔΕΝΔΡΟΥ και των λοιπών 

φορέων που αυτός εκπροσωπεί. 

8. Το από 10-04-2014 εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής. 
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Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  
 

1Α. 

;; 

Χορηγούμε κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά 120 ημερών στο 

φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) LIMCPA 40 SL (δραστική ουσία: mcpa, 

αριθμός έγκρισης 7996, κάτοχος έγκρισης: Nufarm GmbH & Co KG, Αυστρίας), στην 

καλλιέργεια του ρυζιού, για χρήση από τα μέλη του Α΄ Α.Σ. ΑΔΕΝΔΡΟΥ και των 

ακόλουθων φορέων που αυτός εκπροσωπεί: 
 

 Α.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ “Η ΠΡΟΟΔΟΣ” 

 Α.Σ. ΚΑΡΠΕΡΗΣ 

 Α.Σ. ΣΚΟΤΟΥΣΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 

 Α.Σ. ΒΑΜΒΑΚΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 

 Ε.Α.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 Α.Σ. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α΄ 

 Α.Σ. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Β΄ 

 Α.Σ. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Β΄ 

 Α.Σ. ΜΕΣΟΛΛΟΓΙΟΥ Β΄ 
 

με τα ακόλουθα στοιχεία: 
 

1. Έναρξη ισχύος της κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά: 01-05-2014. 

Λήξη ισχύος της κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά: 28-08-2014 

(διάρκεια ισχύος 120 ημέρες). 

 

 

2. Φάσμα δράσης: 

Πεδίο 

Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος Τρόπος και χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο 

κ.εκ./ 

στρέμμα 

 

κ.εκ. / 100 

lt ψεκ. 

υγρού 

Όγκος 

ψεκ. υγρού 

lt/στρ. 

Ρύζι Ετήσια και 

πολυετή 

πλατύφυλλα 

ζιζάνια* 

  

150 

 

 

 

250-375 

 

 

40-60 

 

 

Από το αδέλφωμα μέχρι 

τη διόγκωση του 

σταχυού.  

Τα ετήσια ζιζάνια 

ψεκάζονται στο νεαρό 

στάδιο ανάπτυξής τους, 

ενώ ακόμη βρίσκονται 

σε γρήγορη ανάπτυξη. 

1 

*:Ευαίσθητα ζιζάνια: 

Αγριόβικος (Vicia spp)  

Αγριομάρουλο (Lactuca serriola)  

Αγριομπαμπακιά (Abutilon theophrasti)  

Αλμυρίδι (Salsola kali)  

Ασπράγκαθο (Xanthium spinosus)  

Θλάσπι (Thlaspi spp) 

Κίρσιο (Cirsium arvense)  

Κύπερη (Cyperos spp.) 

Λάπαθο (Rumex spp)  

Περικοκλάδα (Convolvulus spp)  

Σινάπι (Sinapis spp)  

Τριβόλι (Tribulus terrestris) 

Παρατήρηση: μπορεί να συνδυαστεί με σκευάσματα που περιέχουν τη δραστική ουσία propanil. 
 

23. Προστασία των καταναλωτών:  

   

         Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs): 

 

Mcpa: 

Φυτικά προϊόντα MRLs (mg/kg)  

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 396/2005, όπως 

τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 149/2008 και ισχύει. 
 

 

         Τελευταία επέμβαση πριν τη  

         συγκομιδή: 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες  

Ρύζι Μη εφαρμόσιμο  
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24. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. 10676/106316//15-10-2012 Απόφασή μας με την οποία 

χορηγήθηκε η με αριθ. 7996 οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) 

LIMCPA 40 SL. 
 

 

Β. Ανάκληση 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. 
 

Γ. Γενικές υποχρεώσεις:    

 1. Οι φορείς που αναγράφονται στην παράγραφο Α της παρούσας Απόφασης είναι υπεύθυνοι 

για την ορθή εφαρμογή της και υποχρεούνται να ενημερώνουν την οικεία Περιφερειακή 

Ενότητα και την υπηρεσία μας εάν περιέλθει σε γνώση τους οποιαδήποτε δυσμενή επίπτωση 

από τη χρήση του σκευάσματος στο ρύζι. Επισημαίνεται ότι τυχόν απόκρυψη κάθε σχετικής 

πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά. 

2. Οι φορείς που αναγράφονται στην παράγραφο Α της παρούσας Απόφασης οφείλουν να 

συγκεντρώσουν και να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας το αργότερο δύο μήνες μετά τη λήξη 

της (μέχρι 28-10-2014) τα ακόλουθα στοιχεία: 

-ποσότητα σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε σε εφαρμογή της παρούσας απόφασης. 

-έκταση σε στρέμματα στην οποία χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα σε εφαρμογή της παρούσας 

απόφασης.  
 

 

 

 

 

                    Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

                                    α/α 

 

 

 

                        Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 
 


