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ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 60581 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού
προϊόντος (μυκητοκτόνο) MORGAN 80 WG (captan 80% β/β) ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε
ήσσονος σημασίας χρήσεις) 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) 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 51 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών
και συναφείς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. 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.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις
απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τη με αριθμό 10088/115732/26-9-2013 απόφαση (ΦΕΚ Β΄/2587) σχετικά με την «Διαδικασία
καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης
στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
6. Την Κατευθυντήρια Οδηγία SANCO 7525/VI/95 Rev. 10.3 (13.06.2017) σχετικά με την παρέκταση και
τις απαιτήσεις για τον καθορισμό των ΑΟΚ «ανώτατα όρια καταλοίπων».
7. 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.
8. Τη με αριθ. πρωτ. 4933/75184/25-05-2018 (ΑΔΑ: Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ) απόφαση διορισμού του
Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας και το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», όπως ισχύει.
9. Τη με αριθμό πρωτ. 5265/59628/06.12.2016 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό
60581 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) MORGAN 80 WG
(captan 80% β/β), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
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10. Τις με αριθ. πρωτ. 868/22646/22.01.2020 και 13306/317171/06.12.2019 αιτήσεις που υπέβαλε η Arysta
LifeScience Ελλάς ΑΕ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α

Τροποποιούμε την με αριθμό 60581 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος
(μυκητοκτόνο) MORGAN 80 WG (captan 80% β/β), που χορηγήθηκε με την Υπ. Αριθ.
5265/59628/06.12.2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως προς την
κατηγορία και τον τρόπο δράσης, το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήση) και την
τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για
μετασυλλεκτικές χρήσεις

Συγκεκριμένα, τα σημεία 5 και 13.2 διαμορφώνονται ως εξής:
5

Φάσμα δράσης

Πεδίο
Εφαρμογής

Στόχος

Μηλοειδή

Δόσεις σκευάσματος
γρ./
Όγκος
γρ./
100 λίτρα
ψεκ.
στρέμνερού
υγρού
μα (max)
λίτρα /
στρέμμα
180

100

180

Φουζικλάδιο
Μηλιά [MABSD]
Αχλαδιά
[PYUCO]

Venturia sp.
[VENTSP]

Κυδωνιά
[CYDOB]

Εφαρμογές από
την αρχή της
βλάστησης έως το
δέσιμο των
καρπών
Εφαρμογές μετά
το δέσιμο των
καρπών
Εφαρμογές μετά
τη συγκομιδή

Αχλαδομηλιά
[PYUPY])

Ροδακινιά*
[PRNPS]

Τρόπος και
χρόνος
εφαρμογής

300

100

300

Εφαρμογές από
το στάδιο της
πράσινης
κορυφής

150

120

180

Εφαρμογές από
την αρχή έως το
τέλος της
άνθησης

Εξώασκος
(Taphrina
deformans)
[TAPHDE]
Φαιά σήψη
(ανθέων και
κλαδών)
Monilia sp.
[1MONIG]

Μέγ. Αριθμός
εφαρμ. Ανά
καλ. περίοδο/
Μεσοδιάστημα
εφαρμογών
(ημέρες)
2/ 7-14

6/ 7-14

2/ 7-14

Συνολικά 10
εφαρμογές σε
εδάφη με
pH<7,5 και
μέχρι 6
εφαρμογές
για εδάφη με
pH>7,5
2/ 7-14

2/ 7-14
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Ροδακινιά**
[PRNPS]

Βερικοκιά
[PRNAR]

Δαμασκηνιά
[PRNDO]

Κερασιά
[PRNAV]

Τομάτα Αγρού
[LYPES]

Αμυγδαλιά**
[PRNDU]
(Χρήση
Ήσσονος
Σημασίας)

Χρήση
Ήσσονος
Σημασίας
Φουζίκοκκο ή
φόμοψη
Fusicoccum
amygdali**
[FUSCAM]
ή
Phomopsis
amygdali**
[FUSCAM]
Φαιά σήψη
(ανθέων και
κλάδων)
Monilia sp.
[1MONIG]

300

100

300

Κατά την πτώση
των φύλλων
(BBCH 93-97)

1

150

120

180

Εφαρμογές από
την αρχή έως το
τέλος της
άνθησης

2/ 7-14

300

100

300

Εφαρμογές από
την περίοδο του
ληθάργου έως
την αρχή της
βλάστησης

2/ 7-14

Φαιά σήψη
(ανθέων και
κλάδων)
Monilia sp.
[1MONIG]

150

120

180

Εφαρμογές από
την αρχή έως το
τέλος της
άνθησης

2/ 7-14

Φαιά σήψη
(ανθέων και
κλάδων)
Monilia sp.
[1MONIG]

150

120

180

Εφαρμογές έως
το τέλος της
άνθησης

2/ 7-14

--

60-120

190

Με την εμφάνιση
των πρώτων
συμπτωμάτων

4/ 7-14

150

120

180

Από την πτώση
των φύλλων
μέχρι το τέλος
της ανθοφορίας
(BBCH 93-69)

4/ 7-14

Εξώασκος
(Taphrina
deformans)
[TAPHDE]

Συνολικά 4
εφαρμογές

Αλτερναρίωση
Alternaria sp.
[1ALTEG]
Φουζίκοκκο ή
φόμοψη
Phomopsis
amygdali
[FUSCAM]
Κλαδοσπορίωση
Venturia
carpophila ή
Cladosporium
carpophilum
[VENTCA]
Εξώασκος
Taphrina
deformans
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[TAPHDE]
Κορύνεο
Wilsonomyces
carpophilus
[STIGCA]
Πολυστιγμάτωση
Polystigma
ochraceum
[POLTOC]

Κελιφωτό
φιστίκι**
[PIAVE]
(Χρήση
Ήσσονος
Σημασίας)

Καρυδιά**
[IUGRE]
(Χρήση
Ήσσονος
Σημασίας)
Καστανιά**
[CSNSA]
(Χρήση
Ήσσονος
Σημασίας)

Φαιά σήψη
(ανθέων και
κλάδων)
Monilia sp.
[1MONIG]
Σεπτόρια
Septoria
pistaciae
[SEPTPZ]

150

120

180

Από την πτώση
των φύλλων
μέχρι το τέλος
της ανθοφορίας
(BBCH 93-69)

4/ 7-14

150

120

180

Από την πτώση
των φύλλων
μέχρι το τέλος
της ανθοφορίας
(BBCH 93-69)

4/ 7-14

150

120

180

Από την πτώση
των φύλλων
μέχρι το τέλος
της ανθοφορίας
(BBCH 93-69)

4/ 7-14

Βοτρυοσφαίρια
Botryosphaeria sp.
[BOTSSP]
Αλτερνάρια
Alternaria sp.
[ALTESP]
Ανθράκωση
Marssonina
juglandis
[GNOMLE]

Ανθράκωση
Mycosphaerella
maculiformis
[MYCOMC]

Παρατηρήσεις:
-Εφαρμόζεται προληπτικά.
-Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται να ακολουθείτε τα Προγράμματα των Γεωργικών Προειδοποιήσεων.
-*Συνολικά έως τέσσερις εφαρμογές για την καλλιέργεια της ροδακινιάς.
** Για τις ανωτέρω χρήσεις ήσσονος σημασίας, δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει
γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες από τη χρήση του σκευάσματος. Για
τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δε φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την
αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.
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13 Προστασία των καταναλωτών
13.2 Τελευταία
επέμβαση πριν τη
συγκομιδή ή πριν τη
διάθεση στην αγορά
Φυτικά προϊόντα
όταν πρόκειται για
μετασυλλεκτικές
χρήσεις
Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά,
Αχλαδομηλιά
Ροδακινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά,
Κερασιά
Τομάτα Αγρού
Αμυγδαλιά, Κελιφωτό φιστίκι,
Καρυδιά, Καστανιά

Β

Ημέρες

28
21
21
Δεν ορίζεται λόγω του χρόνου
εφαρμογής

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 5265/59628/06.12.2016 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ κ.α.α.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΛΑΙΟΣ

