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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,               09.04.2021  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 3145/89678  

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ      

 

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη AEBE 

Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  Λ. Ανθούσας 

TELEFAX: 210 92 12 090  15349 Ανθούσα Αττικής 

Πληροφορίες: Γ. Τσολομύτη   
Τηλέφωνο: 210 9287247   

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

    

ΘΕΜΑ:  «Τροποποίηση της με αριθ. 70014 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) MERCANTOR 96 EC (δ.ο.: s-metolachlor 96 % β/ο) ως προς την 
κατηγορία και τον τρόπο δράσης, το φάσμα δράσης του σκευάσματος καθώς 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 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 45 

αυτού. 

2. Το ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) 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. 120855/15.07.2008 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 7708 άδεια 

διάθεσης στην αγορά του πανομοιότυπου φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) DUAL GOLD (s-

metolachlor 96% β/ο). 

7. Τη με αριθ. πρωτ. 11558/115267/21.01.2013 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 70.014 

άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) MERCANTOR 96EC (s-

metolachlor 96% β/o). 

8. Τη με αριθ. πρωτ. 3145/89678/31.03.2021 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

I. Τροποποιούμε τη με αριθ. 70014 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(ζιζανιοκτόνο) MERCANTOR 96 EC, που χορηγήθηκε με την με αριθ. 11558/115267 π.ε./21.01.2013 Υπ. 

Απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς την κατηγορία και τον τρόπο δράσης, το φάσμα 
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δράσης του σκευάσματος καθώς και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην 

αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις.  

 

Συγκεκριμένα, τα σημεία 4, 5 και 13 διαμορφώνονται ως εξής: 

 

4  Κατηγορία και 

τρόπος δράσης: 

Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και μερικών 

πλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο, στα ζαχαρότευτλα, στο βαμβάκι, 
στην τομάτα, στην πατάτα και στον καπνό. Το S-metolachlor απορροφάται 

κυρίως από το στέλεχος και το κολεόπτιλο και λιγότερο από τις ρίζες. Στα 

ζιζάνια παρεμποδίζεται η διαίρεση των κυττάρων και η ανάπτυξη βλαστών 

και ριζών. 

 

5  Φάσμα δράσης 

Πεδίο 

Εφαρμογής 
Στόχος 

Δόσεις σκευάσματος 

 
Τρόπος και 

χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών 

ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο 

κ.εκ./ 

στρέμμα 

Όγκος ψεκ. υγρού 

λιτρα / στρέμμα 

Ζαχαρότευτλα 

(BEAVA) 

Ετήσια 

αγρωστώδη 

και μερικά 

πλατύφυλλα 

ζιζάνια * 

80-130 30-60 Προφυτρωτικά 

(σύντομα μετά 

τη σπορά) 1 

Τομάτα  
(LYPES) 

Ετήσια 
αγρωστώδη 
και μερικά 
πλατύφυλλα 
ζιζάνια * 

100-130 30-60 Πριν από τη 
μεταφύτευση 
της τομάτας 1 

Πατάτα 
(SOLTU) 

Ετήσια 
αγρωστώδη 
και μερικά 
πλατύφυλλα 
ζιζάνια * 

100-130 30-60 Προφυτρωτικά 
ως προς τα 
ζιζάνια και την 
καλλιέργεια 

1 

Καπνός 
(NIOTA) 

Ετήσια 
αγρωστώδη 
και μερικά 
πλατύφυλλα 
ζιζάνια * 

100-130 30-60 Πριν από τη 
μεταφύτευση 
του καπνού 1 

Βαμβάκι 
(GOSHI) 

Ετήσια 
αγρωστώδη 
και μερικά 
πλατύφυλλα 
ζιζάνια * 

100-130 30-60 Προφυτρωτικά 
(σύντομα μετά 
τη σπορά) 

1 100 Προσπαρτικά 
με ελαφρά 
ενσωμάτωση 
(3-5εκ)** 

Αραβόσιτος 
(ZEAMX) 

Ετήσια 
αγρωστώδη 
και μερικά 
πλατύφυλλα 
ζιζάνια * 

100-160 30-60 Προφυτρωτικά 
(σύντομα μετά 
τη σπορά) 

1 
80-100 Νωρίς 

μεταφυτρωτικά 
(στάδιο 2-4 
φύλλων της 
καλλιέργειας) 

*-Ευαίσθητα ζιζάνια : Echinochloa crus-galli (ECHCG)(μουχρίτσα), Digitaria sp.(αιματόχορτο) (DIGSS), 
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Setaria sp (SETSS) (σετάρια), Amaranthus sp. (AMASS) (βλήτο), Solanum nigrum (SOLNI) 
(αγριοτοματιά), Portulaca oleracea (POROL) (γλυστρίδα), Lolium sp. (LOLSS) (ήρα), Capsella bursa-

pastoris (CAPBP) (καψέλλα), Μatricaria sp. (ANTCO) (χαμομήλι), Fumaria sp. (FUMSS) (καπνόχορτο). 

-Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια : Chenopodium album (CHEAL) (λουβαδιά), Polygonum persicaria (POLPE) 

(αγριοπιπεριά), Cyperus esculentus (CYPES) (κίτρινη κύπερη), Stellaria media (STEME) (στελλάρια). 

 

Παρατηρήσεις: 

• ** Στο βαμβάκι, προσπαρτικά με ελαφρά ενσωμάτωση (3-5 εκ), σε μη αρδευόμενα (ξηρά εδάφη) το 
σκεύασμα συνιστάται να συνδυάζεται με Cotoran 90 WG. 

• Η μεγάλη δόση εφαρμόζεται σε βαριά εδάφη 

• Να μην εφαρμόζεται σε τομάτες που σπέρνονται από σπόρο αλλά μόνο σε τομάτες 
μεταφυτευόμενες 

• Στον αραβόσιτο δεν επιτρέπεται η χρήση για χλωρά ζωοτροφή εάν δεν περάσουν 60 ημέρες από 
την εφαρμογή. 

 

13 Προστασία των καταναλωτών  

Τελευταία επέμβαση  

πριν τη συγκομιδή ή πριν τη 

διάθεση στην αγορά  

όταν πρόκειται για 

μετασυλλεκτικές χρήσεις: 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 
Ζαχαρότευτλα, Αραβόσιτος, Βαμβάκι, Τομάτα, 

Πατάτα, Καπνός 
-- 

 

II. Διάθεση αποθεμάτων:  

- Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.  

- Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, 

επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας 

ετικέτας.  

- Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες 

του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα. 

 

III. Κατά τα λοιπά, ισχύει η με αριθ. πρωτ. 11558/115267 π.ε./21.01.2013 Υπ. Απόφαση, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

 

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

 
 
 

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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