
 

 

                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   20-04-2018 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Αριθ. πρωτ: 2126/30389 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΓΕΩΡΓΙΑΣ   

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ 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 

Τηλέφωνο: 210 928 7229   

    

    

    

ΘΕΜΑ: Χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό 

προϊόν POL-MCPA 500SL (ζιζανιοκτόνο)  (δρ.ουσία mcpa 96% β/β) σύμφωνα με 

το άρθρο 53 του Κανονισμού 1107/2009 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. Το γεγονός ότι το φυτοπροστατευτικό προϊόν με ΑΑΔΑ 70166, εμπορικό όνομα: 

Limpca forte, δραστική ουσία MCPA και ίδια μορφή με το αιτούμενο, έχει έγκριση 

στην καλλιέργειας του ρυζιού, αλλά για ζιζάνια διαφορετικά από αυτά του αιτούντα το 

φπ POL-MCPA 500 SL δηλ. Αγριόβικος (Vicia spp). Αγριομάρουλο (Lactuca serriola), 
Αλμυρίδι (Salsola kali), Ασπράγκαθο (Xanthium spinosum), Θλάσπι (Thlaspi sp.), Τριβόλι 

(Tribulus terrestris) και για τα οποία δεν υπάρχουν άλλα εγκεκριμένα ζιζανιοκτόνα φπ. 

5. Τη με αριθ. πρωτ. 2126/30389/26-02-2018 αίτηση του  Α.Σ. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α΄. 
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Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  
 

 

Εγκρίνουμε την αίτηση για χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά στο 

φυτοπροστατευτικό προϊόν POL-MCPA 500SL (ζιζανιοκτόνο)  (δρ.ουσία mcpa 96% β/β) 

για χρήση στο ρύζι, για την καταπολέμηση  πλατύφυλλων ζιζανίων στο ρύζι διότι 

πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 53 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 1107/2009, με τα 

ακόλουθα στοιχεία: 
 

1 Έναρξη ισχύος της κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά: 20-04-2018. 

Λήξη ισχύος της κατά παρέκκλιση άδειας διάθεσης στην αγορά: 17-08-2018. 

 

2 Φάσμα δράσης: 
Πεδίο 

Εφαρμογής 
Στόχος Δόσεις σκευάσματος Τρόπος και χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών / 

καλ. περίοδο 

κ.εκ./ 

στρέμ

μα 

κ.εκ./100 

lt ψεκ. 

υγρού 

Όγκος ψεκ. 

υγρού 

lt/στρ. 

Ρύζι 

(ORYSA) 

Ετήσια και 

πολυετή 

πλατύφυλλα 

ζιζάνια* 

120 

 

200-300 

 

40-60 

 

Από το αδέλφωμα μέχρι τη 

διόγκωση του σταχιού.  

Τα ετήσια ζιζάνια 

ψεκάζονται στο νεαρό 

στάδιο ανάπτυξής τους, 

ενώ ακόμη βρίσκονται σε 

γρήγορη ανάπτυξη. 

1 

*:Ευαίσθητα ζιζάνια: 

Αγριόβικος (Vicia spp) (VICSS) 

Αγριομάρουλο (Lactuca serriola) (LACSE) 

Αλμυρίδι (Salsola kali) (SASKA) 

Ασπράγκαθο (Xanthium spinosum) (XANSP) 

Θλάσπι (Thlaspi sp.) (THLSS) 

Τριβόλι (Tribulus terrestris) (TRBTE) 

Παρατηρήσεις:  

1. 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 (καθορίζεται από το χρόνο 

εφαρμογής (βλ. παρ. 2)  

 

 

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. 

 

 

 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

  Ν. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ 
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