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ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση την με αριθμό έγκρισης 6024 άδειας διάθεσης στην αγορά του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος MERPAN 50 SC (δ.ο. Captan) σε εφαρμογή του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/452 της Επιτροπής»    

 
 
AΠΟΦΑΣΗ  
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ   
 
 
      Έχοντας υπόψη: 
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/09 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
στην αγορά και ειδικότερα τα άρθρα 1.4 και 45 αυτού. 

2. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως 
τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/452 της Επιτροπής, με τον οποίο ορίστηκαν νέα 
μέγιστα όρια υπολειμμάτων (MRLs) για τη δραστική ουσία spiroxamine μέσα ή πάνω σε 
ορισμένα προϊόντα.  

3. Το Νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση 
αυτών και συναφείς διατάξεις και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β’/1-03-2017) Απόφαση 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». 

5. Την με αριθ. πρωτ. 10855/118912/25-10-2016 αίτηση της εταιρείας. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

A. Τροποποιούμαι την με αριθμό έγκρισης 6024 έγκριση διάθεσης στην αγορά του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος  MERPAN 50 SC (δ.ο. Captan) της εταιρείας ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ 
ΕΦΟΔΙΑ η οποία διαμορφώθηκε και τροποποιήθηκε με την με αριθ. 121552 /18-8-2008 απόφαση 
μας  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ως προς το φάσμα δράσης ,τις ειδικές συνθήκες και την 
προστασία των καταναλωτών. 

 
Συγκεκριμένα τα σημείο 5 ,6 και 13  διαμορφώνονται  ως εξής : 
 

5  

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος 

Δόσεις σκευάσματος 
 

Τρόπος και χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγ. αριθμός 
εφαρμ/ ανά 

καλλιεργ. περ. 
Μεσοδιάστ. 
Εφαρμογών 

σε ημέρες  

γρ/ 100 
λίτρα 
ψεκ. 

Υγρού 

γρ/  
στρέμμα 

(max) 

Όγκος ψεκ. 
υγρού λίτρα 

/ στρέμμα 

Μηλιά 
 
 
 

Φουζικλάδιο 
(Venturia 
inaequalis) 

250 
 
 

 

320 
 
 

 

100 – 120 
 
 
 

 

-Πράσινη κορυφή 
-Ρόδινη κορυφή  
-Πτώση πετάλων και 
10-15 ημέρες αργότερα 
(καρπίδιο) 

4 

Αχλαδιά  
 

Φουζικλάδιο 
(Venturia 
pirina) 

250 
 
 
 

 

320 
 
 
 

 

100 – 120 
 
 
 

 

-Πράσινη κορυφή 
-Λευκή κορυφή  
-Πτώση πετάλων και 
15-20 ημέρες αργότερα 
(καρπίδιο) 

4 
 

Βερικοκιά 
Ροδακινιά, 
Νεκταρινιά, 
Δαμασκηνιά 
 
 
 
 
 
 

Φαιά σήψη 
(Sclerotinia 
laxa) 
 
 
 
 
 
Κορύνεο 
(Stigmina 
carpophila) 
 
Εξώασκος 
(Taphrina 
deformans) 

250 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

360 100 - 140 Εφαρμογές στην περίοδο 
της άνθησης: 
- Ρόδινη κορυφή  
- 50% άνθηση 
- πλήρη άνθηση 

 - πτώση πετάλων. 
 
 
Εφαρμογές άνοιξης 
αρχίζοντας στην έναρξη 
της βλάστησης 
 
Μία εφαρμογή πριν τη 
διόγκωση των οφθαλμών  

4 
 

Κερασιά 
 

Φαιά σήψη 
(Sclerotinia 
laxa) 
 
 
 
 
Κορύνεο 
(Stigmina 
carpophila) 
 
Εξώασκος 
(Taphrina 
deformans) 

250 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

360 100 - 140 Εφαρμογές στην περίοδο 
της άνθησης: 
- 10%της άνθησης 
- 50% άνθηση 
- πλήρη άνθηση 

 - πτώση πετάλων. 
 
Εφαρμογές άνοιξης 
αρχίζοντας στην έναρξη 
της βλάστησης 
 
Μία εφαρμογή πριν τη 
διόγκωση των οφθαλμών  
 

2 
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Καλλωπιστικά Προσβολή 
λαιμού 
(Pythium sp., 
Rhizoctonia 
spp.) 
 

250 250 50 - 100 
 
 
 

Μία εφαρμογή με τα 
πρώτα συμπτώματα  
 

1 
 

 
 
 

6  Ειδικές συνθήκες 
γεωργικές, 
φυτοϋγείας ή 
περιβαλλοντικές 
υπό τις οποίες το 
σκεύασμα μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί 
ή να αποκλειστεί 

1. Η χρήση του μπορεί να προκαλέσει ελαφρά αύξηση των 
ακάρεων. 

2. Μη ψεκάζετε αντίθετα στον άνεμο 

 
 
 

13 Προστασία των καταναλωτών  

   
 

13.2 Τελευταία επέμβαση 
πριν τη συγκομιδή ή 
πριν τη διάθεση στην 
αγορά όταν πρόκειται 
για μετασυλλεκτικές 
χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 

 Μηλιά 
Αχλαδιά 

28  

 Ροδακινιά 
Νεκταρινιά 
Βερικοκιά 
Κερασιά 

Δαμασκηνιά 

21  
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 Β. 1. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που έχουν ήδη διατεθεί σε καταστήματα χονδρικής ή 

λιανικής πώλησης, ο κάθε υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά οφείλει να 
χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο επιδεχόμενο ελέγχου, για να ειδοποιήσει για την 
παρούσα τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης που έχουν ήδη προμηθευτεί τα 
εν λόγω σκευάσματα. 

2. Κατά την πώληση συσκευασιών με παλαιές ετικέτες, ο υπεύθυνος επιστήμονας των 
καταστημάτων χονδρικής ή λιανικής πώλησης οφείλει να ενημερώνει για την παρούσα 
τους επαγγελματίες χρήστες, και να βεβαιώνει τούτο στο πεδίο των παρατηρήσεων του 
εντύπου ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης.  

3. Οι επαγγελματίες χρήστες που έχουν ήδη προμηθευτεί ποσότητες του σκευάσματος 
οφείλουν να συμμορφώνονται με την παρούσα απόφαση. 

                   
 
 

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης   
Προστασίας Φυτικής Παραγωγής 

 
 
 

                        Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ  
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