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ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ  
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Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς:  Nichino Europe Limited 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 – ΚΑΛΛΙΘΕΑ   Δια: K&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ  
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Τηλέφωνο: 210 928 7225   E-mail: vellis@efthymiadis.gr   
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ΘΕΜΑ:  «Τροποποίηση της με αριθμό 60.531 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος MONCUT 46 SC (δ.ο. flutolanil) ως προς το ‘φάσμα 
δράσης’ και τη ‘προστασία των καταναλωτών - τελευταία επέμβαση πριν τη 
συγκομιδή’ για χρήση ήσσονος σημασίας» 

 
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 το άρθρο 51 αυτού. 

2. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως 
τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 452/2016 της Επιτροπής της 29 Μαρτίου 2016, με 
τον οποίο ορίστηκαν νέα μέγιστα όρια υπολειμμάτων (MRLs) για τη δραστική ουσία 
captan 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, 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» 

5. Το με αρ. πρωτ. ΕΜΠ 1745/08.12.2016 έγγραφο του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού 
Ινστιτούτου με τ0 συνημμέν0 σ’ αυτό Υπηρεσιακό Σημείωμα Αξιολόγησης στοιχείων 
υπολειμμάτων.  

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, 
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Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων". 

7. Την υπ’ αριθμ.  12284/133753 /29-11-2016 αίτηση της εταιρείας K&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

A. Τροποποιούμε την με αριθμό έγκρισης 60.531 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος  MONCUT 46 SC (δ.ο. flutolanil) της εταιρείας Nichino Europe 
Limited η οποία χορηγήθηκε με την με αρ. πρωτ. 1346/15343/12-05-16 απόφασή μας (ΑΔΑ: 
6ΦΩΟ4653ΠΓ-Φ4Υ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς: ‘το φάσμα δράσης’ και τη 
‘προστασία των καταναλωτών - τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή’. 

 
Συγκεκριμένα:  
Τα σημεία 5 και 13 διαμορφώνονται ως εξής 
 

5 5.1 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος 

Δόσεις σκευάσματος 
Όγκος ψεκ. 

υγρού 
λίτρα / στρ. 

Χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγιστος 
αριθμός 

εφαρ/γών 
ανά 

καλ/κή 
περίοδο 

κ.εκ./ 
100 λιτ. 

νερό 

κ.εκ./ 
στρ. 

 

Πατάτες Ριζοκτόνια 
(Rhizoctonia 
solani) 
  
 

- 125-
187,5  

10 Εφαρμογή στους 
κονδύλους πριν 
την σπορά ή 
κατευθυνόμενος 
ψεκασμός στην    
γραμμή σποράς 
κατά τη σπορά  

1 

Πράσινα 
φασολάκια  

- 75-150 - Εφαρμογή και 
ενσωμάτωση με 
στάγδην άρδευση. 
(BBCH 13-15)   

2 / 15 
ημέρες 

Μοσχεύματα 
αγκινάρας 
(υπαίθρου ή 
θερμοκηπίου)   

125-150 - - Εφαρμογή, 
εμβάπτιση των  
μοσχευμάτων πριν 
από τη 
μεταφύτευση. 

1  

Πιπεριές - 75-150 - Εφαρμογή και 
ενσωμάτωση με 
στάγδην άρδευση 
από την εμφάνιση 
του 3ου  
πραγματικού 
φύλλου μέχρι το 
ξετύλιγμα του 5ου  
φύλλου. 
(BBCH 13-15) 

1 

Γαρύφαλλα 1,25 - 50-60 Με ψεκασμό στα 
φυτά γύρω από το 
στέλεχος/λαιμό 
των φυτών μετά 

1 
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την μεταφύτευση. 
(BBCH 00-13)   

Μπιζέλι*, 
Αρακάς*, 
Φασόλια*,   
Φακή*, 
Κουκιά*      

Ριζοκτόνια 
(Rhizoctonia 
solani) 
 

- 75-150 - Εφαρμογή και 
ενσωμάτωση με 
στάγδην 
άρδευση. 

2 / 15 
ημέρες 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
*Χρήσεις ήσσονος σημασίας: Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα για τις χρήσεις 
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 επομένως η χρήση του σκευάσματος στις 
καλλιέργειες αυτές γίνεται με ευθύνη του χρήστη. 
 
 

13 Προστασία των καταναλωτών 
 

 

 
13.2 Τελευταία επέμβαση 

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

Καλλιέργειες Ημέρες 

 

 
Πατάτες,  
Αγκινάρες, 
Γαρύφαλλα 

Μη 
εφαρμόσιμο 

 

 Πιπεριές  47  

 Φασολάκια  3  

 

Μπιζέλι, 
Αρακάς, 
Φασόλια, 
Φακή, 
Κουκιά 

3 

 

 
Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 1346/15343/12-05-16 απόφασή μας (ΑΔΑ: 

6ΦΩΟ4653ΠΓ-Φ4Υ), με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 60.531 οριστική άδεια  
διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν MONCUT 46 SC (δ.ο. flutolanil), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

  
     Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ 
     ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ 

 
   

  
  
  

    Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
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