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ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 3062 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος νηματοδωκτόνο-εντομοκτόνο) MOCAP 10 GR 
(δ.ο. ethoprophos)ως προς το φάσμα δράσης (χρήσεις ήσσονος σημασίας)»  

 
 

 
 

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 51 αυτού. 

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 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 , όπως τροποποιήθηκε με το SANCO doc.357 /rev.3/ 
2008. 

3. Tον Ν. 4036 (ΦΕΚ 8/Α/27-1-2012) σχετικά με τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, 
την ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την με αριθ. 10088/115732/26-9-2013 (ΦΕΚ Β΄/2587) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος 
σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις 
ήσσονος σημασίας». 

mailto:chpanagopoulou@minagric.gr
mailto:l.vellis@efthymiadis.gr
ΑΔΑ: Ψ9Ζ24653ΠΓ-ΗΤΤ



2     

 

5. Τη  με αρ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ   10932/119765/26-10-2016 αξιολόγησή  του από την αρμόδια αρχή 
αξιολόγησης (Μ.Φ.Ι.). 

6. 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». 

7. Τις  με αρ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ  2862/34211/24-3-2015, και 6872/67409/21-6-2017  αιτήσεις της 
ενδιαφερόμενης εταιρείας. 

 
       
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Τροποποιούμε τη με αριθ. 60565 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (νηματοδωκτόνο-εντομοκτόνο) MOCAP 10 GR, που 
χορηγήθηκε με την αριθ. 5373 /52962/19.06.2017  Απόφασή μας, ως προς το φάσμα δράσης και 
την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή . 
 
Συγκεκριμένα, τα σημεία   5  και 13.2 διαμορφώνονται ως εξής: 

5  5.1 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 
Εφαρμογής 
 
 

Στόχος ∆όσεις σκευάσματος Τρόπος και χρόνος 
εφαρμογής 
 
 

Αριθμός 
εφαρμογών 

ανά 
καλλιεργη-

τική 
περίοδο 

 

 
 

Κιλά 
σκευάσματος 

/στρ. 

Όγκος 
ψεκ. 

υγρού 
(λίτρα/ 
στρ.) 

Κιλά/ 
100 

λίτρα 
ψεκ. 
υγρό 

Πατάτα (SOLTU) 
 
 
 
 

Σιδηροσκούληκα 
Agriotes lineatus 
(AGRILI), 
Agriotes sp. 
(AGRISP) 

2-3 - - Εφαρμογή κατά 
τη σπορά, επί της 
γραμμής σποράς 
και 
ενσωμάτωση. 

1 
 
 

Τομάτα (LYPES) 
(θερμοκηπίου) 
 

Νηματώδεις: 
Meloidogyne sp. 
(MELGSP). 
 

5-10 - - Εφαρμογή πριν 
τη μεταφύτευση, 
σε όλη την 
επιφάνεια και 
ενσωμάτωση 

1 
 

Σιδηροσκούληκα: 
Agriotes lineatus 
(AGRILI), 
Agriotes sp. 
(AGRISP) 
 

2-3 - - Εφαρμογή κατά 
τη σπορά, επί της 
γραμμής σποράς 
και 
ενσωμάτωση. 
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Μελιτζάνα 
(SOLME) 
(θερμοκηπίου) 
 

Νηματώδεις: 
Meloidogyne sp. 
(MELGSP). 
 

5-10 - - Εφαρμογή πριν 
τη μεταφύτευση, 
σε όλη την 
επιφάνεια και 
ενσωμάτωση 

1 
 

Σιδηροσκούληκα: 
Agriotes lineatus 
(AGRILI), 
Agriotes sp. 
(AGRISP) 
 

2-3 - - Εφαρμογή κατά 
τη σπορά, επί της 
γραμμής σποράς 
και 
ενσωμάτωση. 

Πιπεριά (CPSAN) 
(θερμοκηπίου) 
 

Νηματώδεις: 
Meloidogyne sp. 
(MELGSP). 
 

5-10 - - Εφαρμογή πριν 
τη μεταφύτευση, 
σε όλη την 
επιφάνεια και 
ενσωμάτωση 

1 
 

Σιδηροσκούληκα: 
Agriotes lineatus 
(AGRILI), 
Agriotes sp. 
(AGRISP) 
 

2-3 - - Εφαρμογή κατά 
τη σπορά, επί της 
γραμμής σποράς 
και 
ενσωμάτωση. 

Αγγούρι  
(CUMSA), 
Αγγουράκι για 
τουρσί(CUMSA), 
Κολοκύθι, (CUUPG) 
 
(θερμοκηπίου) 

Νηματώδεις: 
Meloidogyne sp. 
(MELGSP). 
 

5-8 - - Εφαρμογή πριν 
τη μεταφύτευση, 
σε όλη την 
επιφάνεια και 
ενσωμάτωση 

1 

Σιδηροσκούληκα: 
Agriotes lineatus 
(AGRILI), 
Agriotes sp. 
(AGRISP) 
 

2-3 - - Εφαρμογή κατά 
τη σπορά, επί της 
γραμμής σποράς 
και 
ενσωμάτωση. 

Πεπόνι 
 (CUMME), 
Καρπούζι 
(CITLA), 
Κολοκύθα 
(CUUPE) 
 
(υπαίθρου) 
 

Σιδηροσκούληκα 
Agriotes lineatus 
(AGRILI), 
Agriotes sp. 
(AGRISP) 

2-3 - - Εφαρμογή πριν 
τη μεταφύτευση 
επί της γραμμής 
φύτευσης και 
ενσωμάτωση. 

1 
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Πεπόνι 
(CUMME), 
Καρπούζι 
(CITLA), 
Κολοκύθα 
(CUUPE) 
 
(θερμοκηπίου) 

Νηματώδεις: 
Meloidogyne sp. 
(MELGSP). 
 

5-10 - - Εφαρμογή πριν 
τη μεταφύτευση, 
σε όλη την 
επιφάνεια και 
ενσωμάτωση 

1 
 

Σιδηροσκούληκα: 
Agriotes lineatus 
(AGRILI), 
Agriotes sp. 
(AGRISP) 
 

2-3 - - Εφαρμογή κατά 
τη σπορά, επί της 
γραμμής σποράς 
και 
ενσωμάτωση. 

Χρήση ήσσονος 
σημασίας 
 
Μπάμια (ABMES)* 
(θερμοκηπίου) 
 

Νηματώδεις: 
Meloidogyne sp. 
(MELGSP). 
 

5-8 - - Εφαρμογή πριν 
τη μεταφύτευση, 
σε όλη την 
επιφάνεια και 
ενσωμάτωση 

1 

Σιδηροσκούληκα: 
Agriotes lineatus 
(AGRILI), 
Agriotes sp. 
(AGRISP) 
 

2-3 Εφαρμογή κατά 
τη σπορά, επί της 
γραμμής σποράς 
και 
ενσωμάτωση. 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
1) Tο εύρος των δόσεων εξαρτάται από την ένταση της προσβολής. 
2) Επιτρέπεται μία εφαρμογή ανά καλλιεργητική περίοδο για όλες τις καλλιέργειες. 
3) Η εφαρμογή για τους νηματώδεις είναι επαρκής και για την καταπολέμηση των 
σιδηροσκούληκων. 
*Χρήση ήσσονος σημασίας: Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα για τη χρήση 
ήσσονος σημασίας και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην 
καλλιέργεια από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις ακόλουθες χρήσεις ο κάτοχος της άδειας 
δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη 
φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος. 
Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GAP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα 
ΙΙ . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://wwww.minagric.gr/greek/data/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΙΙ-ΕΝΤΥΠΟ-ΟΡΘΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ.doc
http://wwww.minagric.gr/greek/data/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΙΙ-ΕΝΤΥΠΟ-ΟΡΘΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ.doc
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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 

 

 Πατάτα, Πεπόνι, 
Καρπούζι, Κολοκύθα 

80 ημέρες  

 Τομάτα, Μελιτζάνα, 
Αγγούρι, Αγγουράκι για 
τουρσί, Κολοκύθι, Μπάμια 
 

60 ημέρες  

 Πιπεριά 77 ημέρες  

 
ΙΙ.  Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. πρωτ. 5373 /52962/19.06.2017  Απόφασή μας, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

 
 
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 

 
 
 

Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
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