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                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   4 - 1 - 2017 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  Αριθ. πρωτ: 12340/134361 
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ    
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ    

  

 
Ταχ . Δ/ νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  Θέση Ξηροπήγαδο 
TELEFAX: 210 9212090  19600 Μάνδρα Αττικής 
Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου 

Ν. Αβραμίδης 
 e-mail: ellagret@ellagret.gr   

Τηλέφωνο: 210 9287161   
e-mail: chpanagopoulou@minagric.gr   
     
ΘΕΜΑ: «Ανάκληση της με αριθ. 6019 έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(μυκητοκτόνο) MORGAN 83 WP (captan)»  
 
 

AΠΟΦΑΣΗ  
Ο  

Υ ΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
       

      Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.09) 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 τα  άρθρα 1.4 και 45  αυτού. 

2. Τον 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 (ΕΕ) 2016/452 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Μαρτίου 2016 για την τροποποίηση 
των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες 
captan, propiconazole και spiroxamine μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα.  

4. Τη με αριθ. 9379/119137/2.11.15 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2367/4.11.15) με θέμα την “Μεταβίβαση 
του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, 
σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους 
Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων”  

5. Την με αρ. πρωτ.12340/134361/30-11-2016 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
Α. Ανακαλούμε τη με αριθ. 6019 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) 
MORGAN 83 WP (captan), που τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε  με την υπ’  αριθ.  122849 
/25-9-2008 Απόφασή μας, καθώς ο κάτοχος της έγκρισης δεν επιθυμεί να συνεχιστεί η 
αξιολόγηση  για χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά σύμφωνα με τον  
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση Φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην 
αγορά. 
Επιπλέον για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/452 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Μαρτίου 
2016 με τον οποίον τροποποιήθηκαν  τα παραρτήματα II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια 
καταλοίπων για την ουσία captan, το φάσμα δράσης για την πώληση από τα καταστήματα 
χονδρικής ή λιανικής πώλησης και την χρήση από τους επαγγελματίες χρήστες των  
αποθεμάτων  του φυτοπροστατευτικού προϊόντος διαμορφώνεται ως εξής: 
 

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Ασθένειες 

Δόσεις σκευάσματος 
 

Τρόπος και 
χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 
αριθμός 
εφαρμογών 
ανά 
καλλιεργητι
κή περίοδο 

γρ./ 
στρέμμα 
(max) 

γρ./ 
100λίτρ 
ψεκ. 
Υγρού 

Όγκος ψεκ. 
Υγρού/λίτρα 
/ στρέμμα 

Μηλιά 
 

Φουζικλάδιο 
(Venturia 
inaequalis) 
 

300 150 100-200 - Πράσινη 
κορυφή 

- Ρόδινη κορυφή 
- Πτώση 

πετάλων και 
- 10 – 15 ημέρες 

αργότερα 
(καρπίδιο) 

4 

Αχλαδιά  Φουζικλάδιο 
(Venturia pirina) 
 

300 150 100-200 - Πράσινη 
κορυφή 

- Λευκή κορυφή 
- Πτώση 

πετάλων και  
 - 10 – 15 ημέρες 

αργότερα. 

4 

ΑΔΑ: Ψ0ΒΕ4653ΠΓ-ΨΤ7



3 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

 

 

 

Κερασιά 
Ροδακινιά 
Νεκταρινιά 
Δαμασκηνιά 

Φαιά σήψη 
(Sclerotinia laxa)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κορύνεο  
(Stigmia 
carpophla) 
 
 
 
Εξώασκος 
(Taphrina 
deformns) 
 

375 150 100-250 Εφαρμογές στην 
περίοδο της 

άνθησης: 
ρόδινη κορυφή 

(για την Κερασιά 
στο 10% της 

άνθησης 
- 50% άνθηση 

- πλήρη άνθηση 
- πτώση 

πετάλων. 
 

Εφαρμογές 
άνοιξης 

αρχίζοντας στην 
έναρξη της 
βλάστησης. 

 
Μία εφαρμογή 

πριν τη 
διόγκωση των 

οφθαλμών. 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Βερικοκιά  
 

Φαιά σήψη 
(Sclerotinia laxa)  
 
 
 
 
 

375 150 100-250 Εφαρμογές στην 
περίοδο της 

άνθησης: 
- ρόδινη κορυφή 

- 50% άνθηση 
- πλήρη άνθηση 
-έως και αμέσως 
μετά την πτώση 

των πετάλων. 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Κορύνεο  

(Stigmina 
carpophila) 

Εφαρμογές 
άνοιξης 

αρχίζοντας στην 
έναρξη της 
βλάστησης. 

 
 

Εξώασκος 
(Taphrina 
deformns) 

Μία εφαρμογή 
πριν τη 

διόγκωση των 
οφθαλμών. 
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Τομάτα 
υπαίθρου 
 

Αλτερναρίωση  
(Alternaria spp.) 
Τεφρά   
Σήψη 
 (Botrytis 
cinerea) 
Σεπτορίωση  
(Septoria 
lycopersci) 
 
Προσβολή 
λαιμού 
(Pythium spp., 
Rhizoctania 
solani)  
 

150 150 50-100 Εφαρμογές που 
αρχίζουν με τα 

πρώτα 
συμπτώματα  

επανάληψη ανά 
15 ημέρες. 

 
 
 
 

Μία εφαρμογή 
με τα πρώτα 

συμπτώματα. 

3 

ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙ
ΚΑ 

Προσβολή 
λαιμού 
(Pythium spp., 
Rhizoctnia spp.)  
 

150 150 50-100 Μια εφαρμογή 
με τα πρώτα 

συμπτώματα. 
 

1 

 
 
 
 
 
Β  
1.Απαγορεύεται  η πώληση από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας απόφασης.  
 
2.Επιτρέπεται η πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τα καταστήματα χονδρικής ή 
λιανικής πώλησης για έξι (6) μήνες επιπλέον (έως τις 4-7-2017). 
 
3.Επιτρέπεται η χρήση των υπαρχόντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες για ένα 
ακόμα έτος από την ημερομηνία της παραγράφου 2 ανωτέρω (έως τις 4-7-2018).  
 
4. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που έχουν ήδη διατεθεί σε καταστήματα χονδρικής ή 
λιανικής πώλησης, ο υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά οφείλει να χρησιμοποιήσει 
κάθε πρόσφορο μέσο επιδεχόμενο ελέγχου, για να ειδοποιήσει για τις αλλαγές που επιφέρει η 
παρούσα στο φάσμα δράσης, τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης που έχουν ήδη 
προμηθευτεί τα εν λόγω σκευάσματα. 

5.Κατά την πώληση των υπαρχόντων αποθεμάτων, ο υπεύθυνος επιστήμονας των 
καταστημάτων χονδρικής ή λιανικής πώλησης οφείλει να ενημερώνει για τις αλλαγές που 
επιφέρει η παρούσα στο φάσμα δράσης τους επαγγελματίες χρήστες, και να βεβαιώνει τούτο 
στο πεδίο των παρατηρήσεων του εντύπου ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης.  
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6.Οι επαγγελματίες χρήστες που έχουν ήδη προμηθευτεί ποσότητες του σκευάσματος που 
ανακαλείται οφείλουν να συμμορφώνονται με τις  αλλαγές που επιφέρει η παρούσα στο  φάσμα 
δράσης.  

7.Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες (μετά την ημερομηνία της παραγράφου 
3 ανωτέρω 4-7-2018) θα πρέπει να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή 
καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού. 
 
8.Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που 
προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (ν. 4036/2012).   
 
 
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 
 

 
 

Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
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