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                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   09 - 06 - 2017 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Αριθ. πρωτ: 3419/34014 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

  

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ κ΄ ΤΜΗΜΑ 

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

  

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: Α.Σ. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α΄ 

Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  Χαλάστρα Θεσσαλονίκης,  

TELEFAX: 210 92 12 090  Τ.Κ. 57300 

Πληροφορίες: Π. Θεοδωρής Κοιν: DELTA GAMMA AGRO 

Τηλέφωνο: 210 928 7225  ΑΒΕΕ 

e-mail: ptheodoris@minagric.gr    

    

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν POL-

MCPA 500SL (ζιζανιοκτόνο)  (δρ.ουσία mcpa 96% β/β) για περιορισμένη και 

ελεγχόμενη 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 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 53 αυτού. 

2. Το Νόμο υπ’ αριθ. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/27-01-2012/τΑ΄) όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει  με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών 

και συναφείς διατάξεις». 

3. Τη με αριθ. 1606/16641/14-02-2017 απόφαση Υπουργού και Υφυπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄629) 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”.  

4. Τη με αριθ. πρωτ.3419/34014/24-03-2017 αίτηση του  Α.Σ. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α΄ 

5. Το από 30.05.2017 σχέδιο ΥΑ της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής για 

απόρριψη της αίτησης του Α.Σ. Χαλάστρας Α΄, καθώς στην αιτούμενη καλλιέργεια του 

ρυζιού έχει λάβει την υπ’ αριθμ. 70.166 έγκριση διάθεσης στην αγορά το 

φυτοπροστατευτικό προϊόν Limcpa Forte με την ίδια δραστική ουσία και συγκέντρωση 

αυτής με το αιτούμενο. 

6. Η από 31/05/2017 έγγραφη εντολή (επί του απορριπτικού σχεδίου ΥΑ της Διεύθυνσης 

Προστασίας Φυτικής Παραγωγής) του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ κ. Ν. 
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Αντώνογλου να χορηγηθεί η, κατά την παρέκκλιση του άρθρου 53 του καν. 1107/2009 

ΕΚ, αιτούμενη από τον Α.Σ. Χαλάστρας Α΄, άδεια διάθεσης στην αγορά. 

7. Το από 02.06.2017 Ενημερωτικό Σημείωμα της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής 

Παραγωγής, με το οποίο η Δ/νση επισήμανε ότι το αίτημα του Α.Σ. Χαλάστρας Α’ 

αντίκειται σε διατάξεις του καν. 1107/2009, και κατά συνέπεια ζητείτο δεύτερη 

έγγραφη και αιτιολογημένη, βάσει επειγόντων και εξαιρετικών λόγων γενικότερου 

συμφέροντος, εντολή από τον Γενικό Γραμματέα  του ΥΠΠΑΤ, επίσης ενημέρωνε για 

την ανάγκη συμπλήρωσης πιθανής ΥΑ διάθεσης στην αγορά με τα απαραίτητα πεδία 

φάσματος δράσης και προστασίας του καταναλωτή. 

8. Η από 07.06.2017 δεύτερη έγγραφη εντολή του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ 

σύμφωνα με την οποία ως επείγων και εξαιρετικός λόγος γενικότερου συμφέροντος 

αναφέρεται: «Το γεγονός ότι υπάρχουν επείγουσες καταστάσεις φυτοπροστασίας που 

δικαιολογούν την κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά 120 ημερών στο 

φυτοπροστατευτικό προϊόν POL MCPA 500 SL για την καλλιέργεια του ρυζιού και ότι το 

από 21-07-2016 εγκριθέν φυτοπροστατευτικό προϊόν Limpca Forte (ΑΑΔΑ 70166) είναι 

λιγότερο αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση των δύο εκ των οκτώ ζιζανίων που 

αναφέρονται στην αίτηση του Α.Σ. Χαλάστρας Α΄ (το Κίρσιο και το Λάπαθο είναι μετρίως 

ευαίσθητα στο Limpca Forte SL, ενώ στο POL MCPA 500 SL είναι ευαίσθητα) και τα 

υπόλοιπα έξι δεν τα αναφέρει ως καταπολεμούμενα ζιζάνια – στόχοι». 
 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  
 

 

Α Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν POL-MCPA 

500SL (ζιζανιοκτόνο) (δρ.ουσία mcpa 96% β/β) για χρήση στη καλλιέργεια του ρυζιού, 

εντός της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης, με τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

 

1. Έναρξη ισχύος της άδειας διάθεσης στην αγορά: 09-06-2017 

Λήξη ισχύος της άδειας διάθεσης στην αγορά: 06-10-2017 

 

2. Φάσμα δράσης: 

Πεδίο 

Εφαρμογ

ής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος Τρόπος και 

χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών 

ανά 

καλλιεργητ

ική 

περίοδο 

κ.εκ./ 

στρέμμ

α 

 

κ.εκ. / 

100 lt 

ψεκ. 

υγρού 

Όγκος 

ψεκ. 

υγρού 

lt/στρ. 

Ρύζι Ετήσια 

και 

πολυετή 

πλατύφυλ

λα 

ζιζάνια* 

 

120 

 

200-

300 

 

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: Θλάσπι (Thlaspi spp) 
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Αγριόβικος (Vicia spp)  

Αγριομάρουλο (Lactuca serriola)  

Αλμυρίδι (Salsola kali)  

Ασπράγκαθο (Xanthium spinosus)  

Κίρσιο (Cirsium arvense)  

Λάπαθο (Rumex spp)  

Τριβόλι (Tribulus terrestris) 

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

propanil (εφόσον λάβουν κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά). 2. Έχει 

συνεργιστική δράση με άλλα εγκεκριμένα ζιζανιοκτόνα για την αντιμετώπιση της κύπερης 

(Cyperus spp.) 

 

3. Προστασία των καταναλωτών:  

   

         Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων 

(MRLs): 

 

mcpa: 

Φυτικά προϊόντα MRLs (mg/kg)  

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 396/2005, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

 

         Τελευταία επέμβαση πριν τη 

         συγκομιδή: 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες  

Ρύζι Μη εφαρμόσιμο  

 

 

4. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. 12846/126763/13-12-2012 Απόφασή μας, με την οποία 

χορηγήθηκε η με αριθ. 70.008 οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 

(ζιζανιοκτόνο) POL-MCPA 500 SL, όπως ισχύει σήμερα. 

 

 

Β. 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. 

 

 

ΑΔΑ: 73Ζ84653ΠΓ-ΞΧΧ



 

\\syg150bdc-2\ZONAL\ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΤ΄ΕΞΑΙΡΕΣΗ\2017_DG\POL-MCPA_500_SL\YA_έγκριση_τελικό.doc 

 

Γ. Γενικές υποχρεώσεις:    

 1. 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 κάτοχος της άδειας διάθεσης 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. 

2. 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 06-12-2017, 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 
Ο 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ* 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ   

ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 
ΓΕΝ. 

Δ/ΝΣΗΣ 

  

  

     Ν. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ 

  

  

09/06/2017      

*με επιφύλαξη, καθώς η απόφαση αντίκειται στις 

διατάξεις του καν. 1107/2009, αφού υπάρχει 

εγκεκριμένο φ.π. για την ίδια καλλιέργεια με ίδια δ.ο. 

και συγκέντρωση, ενώ οι προβαλλόμενοι ως λόγοι 

γενικότερου συμφέροντος είναι προσχηματικοί καθώς 

στερούνται τεκμηρίωσης 
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