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                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   30.12.2021 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 12622/350168 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ      
 
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Β.Ε. 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  Λ. Ανθούσας, 15349, Ανθούσα Αττικής 

Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη   

Τηλέφωνο: 210 9287160   

e-mail: dmakrogianni@minagric.gr   e-mail: voula.kalliakaki@syngenta.com  

    

    

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 14740 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος (εντομοκτόνο) FORCE 1.5 GR (tefluthrin 1,5% β/β) ως προς το φάσμα δράσης, τις 
δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση 
στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις» 

 

 

 
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 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 44 αυτού. 

2. Το ν. 4036/2012 (Α’8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και 

συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄45). 

4. Το 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. 

5. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με 

εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε 

Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική 

Διεύθυνση” (Β΄4612/19-10-20). 

6. Τη με αριθ. πρωτ. 13526/323128π.ε./01.04.2020 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 

14740 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) FORCE 1.5 GR 

(tefluthrin 1,5% β/β). 

7. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 12622/350168/07.12.2021 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας. 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

I. Τροποποιούμε τη με αριθ. 14740 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(εντομοκτόνο) FORCE 1.5 GR (tefluthrin 1,5% β/β), που χορηγήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. 
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13526/323128π.ε./01.04.2020 απόφασή μας, ως προς το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις προφύλαξης 

και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για 

μετασυλλεκτικές χρήσεις. 

 

Τα σημεία 5, 11 και 13 διαμορφώνονται ως εξής: 

 

5  Φάσμα δράσης 

Πεδίο 

Εφαρμογής 
Στόχος 

 

Δόσεις σκευάσματος 

 

Τρόπος και χρόνος 

εφαρμογής 

Μεγ. αριθ. 

εφαρμογών ανά 

καλ. περίοδο/ 

Μεσοδιάστημα γρ./στρ. 

κ.εκ./ 

100 

λίτρα 

ψεκ. 

Υγρού 

Όγκος 

ψεκ. 

υγρού 

λίτρα / 

στρέμμα 

Αραβόσιτος  

(ZEAMX) 

 

Διαβρώτικα 

(Diabrotica virgifera  

 DIABVI) 

 

1220 

- - 

BBCH 00 

Εφαρμογή με 

ενσωμάτωση στο 

έδαφος σε βάθος 3 

cm κατά τη σπορά 

με κατάλληλο 

κοκκοδιανομέα 

1 εφαρμογή ανά 3 

χρόνια 

Σιδηροσκώληκες 

(Agriotes spp. - 

AGRISP) 

 

Αγρότιδα ή 

Καραφατμε ή  

Κοφτοσκούληκα 

(Agrotis spp.- 

AGROSP) 

 

Σύμφυλα 

(Scutigerella 

immaculata - 

SCUTIM) 

350-500 1 

Γλυκό Καλαμπόκι  

(ZEAMS) 

 

Διαβρώτικα 

(Diabrotica virgifera 

- DIABVI) 

1220 

- - 

BBCH 00 

Εφαρμογή με 

ενσωμάτωση στο 

έδαφος σε βάθος 3 

cm κατά τη σπορά 

με κατάλληλο 

κοκκοδιανομέα 

1 εφαρμογή ανά 3 

χρόνια 

Σιδηροσκώληκες 

(Agriotes spp. - 

AGRISP) 

 

Αγρότιδα ή 

Καραφατμε ή 

Κοφτοσκούληκα 

(Agrotis spp. - 

AGROSP) 

 

Σύμφυλα 

(Scutigerella 

immaculata - 
SCUTIM) 

350-500 

1 
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Σόργο  

(SORVU) 

 

 

Σιδηροσκώληκες 

(Agriotes spp. - 

AGRISP) 

 

1220 - - BBCH 00 

Εφαρμογή με 

ενσωμάτωση στο 

έδαφος σε βάθος 3 

cm κατά τη σπορά 

με κατάλληλο 

κοκκοδιανομέα. 

1 εφαρμογή ανά 3 

χρόνια 

Βαμβάκι  

(GOSHI) 

 

 

Σιδηροσκώληκες 

(Agriotes spp.- 

AGRISP) 

 

Κοφτοσκούληκα 

(Agrotis spp. - 

AGROSP) 

350-500 - - BBCH 00 

Εφαρμογή με 

ενσωμάτωση στο 

έδαφος σε βάθος 2 

cm κατά τη σπορά 

με κατάλληλο 

κοκκοδιανομέα. 

1 

Ζαχαρότευτλα 

(BEAVA) 

 

 

 

Σιδηροσκώληκες 

(Agriotes spp. – 

AGRISP) 

 

Κοφτοσκούληκα 

(Agrotis spp. - 

AGROSP) 

350-500 - - BBCH 00 

Εφαρμογή με 

ενσωμάτωση στο 

έδαφος σε βάθος 2 

cm κατά τη σπορά 

με κατάλληλο 

κοκκοδιανομέα. 

1 

Καπνός  

(NIOTA) 

 

Σιδηροσκώληκες 

(Agriotes spp. 

AGRISP) 

 

Κοφτοσκούληκα 

(Agrotis sp. 

AGRISP) 

 

Τιπούλα 

(Tipula spp. 

TIPUSP) 

350-500 - - BBCH 12 

Εφαρμογή με 

ενσωμάτωση στο 

έδαφος σε βάθος 2 

cm κατά τη 

μεταφύτευση με 

κατάλληλο 

κοκκοδιανομέα 

1 

Ηλίανθος – 

(HELAN) 

 

 

Σιδηροσκώληκες 

(Agriotes spp.- 

AGRISP) 

1000 - - BBCH00 

Εφαρμογή με 

ενσωμάτωση στο 

έδαφος σε βάθος 4 

cm σε αυλάκι κατά 

τη σπορά με 

κατάλληλο 

κοκκοδιανομέα 

1 

Φασολάκια  

(με  λοβό)  

(PHSVX) 

 

Μπιζέλια 

(με λοβό)  

(PIBSX) 

Σιδηροσκώληκες 

(Agriotes spp. - 

AGRISP) 

 

Υλέμυια 

(Delia spp.- DELISP) 

500 - - BBCH 00 

Εφαρμογή με 

ενσωμάτωση στο 

έδαφος σε βάθος 4 

cm κατά τη σπορά 

με κατάλληλο 

κοκκοδιανομέα 

1 

Γογγύλι  

(BRSRR) 

 

Γουλί 

(BRSNN) 

Σιδηροσκώληκες 

(Agriotes spp.- 

AGRISP) 

 

Υλέμυια 

(Delia spp.- DELISP) 

500 - - BBCH 00 

Εφαρμογή με 

ενσωμάτωση στο 

έδαφος σε βάθος 2 

cm κατά τη σπορά 

με κατάλληλο 

1 
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κοκκοδιανομέα 

Παντζάρι  

(BEAVX) 

 

 

Σιδηροσκώληκες 

(Agriotes spp. – 

AGRISP) 

 

Μηλολόνθη 

(Melolontha 

melolontha- 

MELOME) 

500 - - BBCH 00 

Εφαρμογή με 

ενσωμάτωση στο 

έδαφος σε βάθος 2 

cm κατά τη σπορά 

με κατάλληλο 

κοκκοδιανομέα 

1 

Σέλερυ 
(APUGD) 

Ψύλλα 

(Psila rosae – 

PSILRO) 

500 - - BBCH 00 

Εφαρμογή με 

ενσωμάτωση στο 

έδαφος σε βάθος 2 

cm κατά τη σπορά 

με κατάλληλο 

κοκκοδιανομέα 

1 

Ραπανάκια 

(RAPSR) 

 

Υλέμυια 

(Delia spp. – DELISP) 

 

300-500 - - BBCH 00 

Εφαρμογή με 

ενσωμάτωση στο 

έδαφος σε βάθος 2 

cm κατά τη σπορά 

με κατάλληλο 

κοκκοδιανομέα 

1 

Καρότο  

(DAUCS) 

 

 

Σιδηροσκώληκες 

(Agriotes spp.- 

AGRISP) 

 

Ψύλλα 

(Psila rosae -PSILRO) 

 

Υλέμυια 

(Delia spp.- DELISP) 

300-500 - - BBCH 00 

Εφαρμογή με 

ενσωμάτωση στο 

έδαφος σε βάθος 2 

cm κατά τη σπορά 

με κατάλληλο 

κοκκοδιανομέα 

1 

Παρατηρήσεις: 

1. Η συνολική εφαρμοζόμενη ποσότητα του σκευάσματος σε 3 ημερολογιακά έτη δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 1220 

γραμ. ανά στρέμμα. 
2. Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο του αναμενόμενου επιπέδου προσβολής και του ιστορικού της περιοχής. 

 

 

11 Δηλώσεις 

προφύλαξης 

P405+102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.  

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.  

P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ 

συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ ατμούς/ εκνεφώματα. 

P271: Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. 

 

Φοράτε κατάλληλα γάντια, ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και 

μάσκα κατά την ανάμιξη/φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος. 

 

Οι εργάτες να φορούν ολόσωμη φόρμα εργασίας όταν εισέρχονται στο 

χώρο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό. 

 

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την Εθνική 

Νομοθεσία. 
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SP1: ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣIΑ ΤΟΥ. Μην 

πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να 

αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις 

λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.  

 
SPe 3: Για να προστατεύσετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια 

φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για τις 

καλλιέργειες αραβόσιτος, γλυκός αραβόσιτος, σόργο, καρότο, σέλερυ, 

παντζάρι, ραπανάκι, γογγύλι, γουλί, ζαχαρότευτλα και καπνό. 

SPe 5: Για να προστατέψετε πουλιά και άγρια θηλαστικά το προϊόν πρέπει 

να καλυφθεί πλήρως από το έδαφος. Βεβαιωθείτε πως το προϊόν έχει 

καλυφθεί πλήρως στις άκρες των αυλακιών. 

SPe 6: Για να προστατέψετε πουλιά και άγρια θηλαστικά μαζέψτε όσο 

προϊόν έχει χυθεί κατά λάθος. 

SPe 8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Αποφύγετε την εκπομπή σκόνης εάν 

υπάρχουν ανθισμένα φυτά στις άκρες του χωραφιού. 

 

 

13 Προστασία των καταναλωτών  

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή 

ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν 

πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις 

Πεδίο εφαρμογής 
PHI  

(σε ημέρες) 

 Σέλερυ 110 

Ραπανάκια 21 

 

Αραβόσιτος, Σόργο, Γλυκό 

Καλαμπόκι, Βαμβάκι,  

Ζαχαρότευτλα, Ηλίανθος,  

Φασολάκια (με  λοβό) 

Μπιζέλια (με λοβό) 

Γογγύλι, Γουλί,  

Παντζάρι, Καρότο 

Δεν ορίζεται 

λόγω του 

χρόνου 

εφαρμογής 

 Καπνός  Δεν ορίζεται 

 

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. πρωτ. 13526/323128π.ε./01.04.2020 απόφασή μας. 

 

 

          «Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας» 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

      
 
 
 

  Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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