
1  

  

                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,        15.01.2020 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 12414/296685 π.ε. 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ   
   
 
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕBΕ 
Ταχ. Κώδ.: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  Εθνικής Αντιστάσεως 73 
TELEFAX: 210 92 12 090  152 31 Χαλάνδρι 
Πληροφορίες: Ι. Καλαϊτζόγλου e-mail: technical@alfagro.gr 
Τηλέφωνο: 210 92 87 223   
e-mail: ikalaitzoglou@minagric.gr 

 
  

     
ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 

(μυκητοκτόνο) GRADER 80 WG (δ.ο. captan 80% β/β)»  
 

 
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 34 αυτού. 

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

3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την 
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, όπως ισχύει. 

4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 

Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των 
μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την 
τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006. 

5. Τον Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις 
απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 

6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 
Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και 
τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, όπως ισχύει. 

7. Τη με αριθ. 60558 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος αναφοράς (μυκητοκτόνο) MERPAN 80 
WG (δ.ο. captan 80% β/β), η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. πρωτ. 8295/90541/27.10.2016 Απόφασή 
μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
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8. Την με αριθ. 619/46787/8.3.19 (ΦΕΚ Β΄ 988/22-03-2019) κοινή Απόφαση του Υπουργού κ. Στ. 
Αραχωβίτη, του Υφυπουργού κ. Β. Κόκκαλη και της Υφυπουργού κ. Ολ. Τελιγιορίδου με θέμα 
“Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής “με εντολή Υπουργού”, “με εντολή Υφυπουργού” ή “με 
εντολή Υπουργού και Υφυπουργού”, κατά περίπτωση, στους: Γεν. Γραμματέα, Γεν. Γραμματέα 
Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γεν. Δ/νσης, Προϊσταμένους 
Δ/νσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων” (Β΄ 988), 
όπως διορθώθηκε με την αριθ. 6 αναφορά «ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» (Β’ 1241)  και τροποποιήθηκε 
με την αριθ. 1679/153682/25-06-2019 (Β΄ 2701) ΚΥΑ. 

9. Τη με αριθ. πρωτ. 12414/296685/18.11.2019 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ 
ΕΦΟΔΙΑ ΑΕBΕ. 
 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
Α Χορηγούμε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κανονισμού (ΕΚ) 

1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν GRADER 80 WG της εταιρείας ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ 
ΑΕBΕ, με τα ακόλουθα στοιχεία: 

 
1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

 

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ) 
1.1.α Ημερομηνία χορήγησης 
1.1.β Ημερομηνία λήξης 

60919  
 15.01.2020 
31.07.2021 

 

 
1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εμπορικό όνομα GRADER 80 WG 

1.2.β Μορφή  ΕΝΑΙΩΡΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟΙ KOKKOI (WG) 
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1.3 Δραστική ουσία  

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO CAPTAN 

  

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 
ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

94 % (β/β) min 

  

Χημική ομάδα Φθαλιμίδια 

  

Παρασκευαστής: ADAMA Makhteshim Ltd. 
PO Box 60, Beer-Sheva 84100, Ισραήλ 
Contact person: Christine Marze 
Telephone No.:  +972-73-232-1308 
e-mail:  Christine.Marze@adama.com  
 
Διεύθυνση στην Ευρώπη: 
ADAMA Deutschland GmbH 
Edmund Rumpler Str. 6 
51149 Koln, Γερμανία 
Dr. Wolfgang Busch 
Τηλ. +49 2203 5039-501 
e-mail:Wolfgang.Busch@de.adama.com 

  

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.: Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των 

επιχειρήσεων :  

 
1. ADAMA Makhteshim Ltd. 
PO Box 60, Beer-Sheva 84100, Ισραήλ 
 
2. Shandong Weifang Rainbow Chemical Co. 
Ltd 
Binhai Economic Development Area, Weifang, 
Shandong, Κίνα 

  

Τεχνικές προδιαγραφές της  
δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής 
ουσίας captan όπως έχουν κατατεθεί  από την 
ενδιαφερόμενη εταιρεία για το προϊόν 
αναφοράς MERPAN 80 WG (αρ. έγκρισης: 
60558). Είναι εμπιστευτική πληροφορία και 
παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ. 

 

 
1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα  
   

α) Κάτοχος της άδειας: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 73, 
Τ.Κ.152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 
Τηλ.: 211 120 5570 
Fax.: 211 120 5572 
e-mail: technical@alfagro.gr 

 
 
 
 
 
 

β)Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 73, 
Τ.Κ.152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 
Τηλ.: 211 120 5570 
Fax.: 211 120 5572 
e-mail: technical@alfagro.gr  

 

mailto:Christine.Marze@adama.com
mailto:technical@alfagro.gr
mailto:technical@alfagro.gr
ΑΔΑ: ΩΖΑΑ4653ΠΓ-3Ι2



4  

  

   

γ) Υπεύθυνος για την τελική 
διάθεση στην αγορά:  

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 73, 
Τ.Κ.152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 
Τηλ.: 211 120 5570 
Fax.: 211 120 5572 
e-mail: technical@alfagro.gr 

 

   

δ) Παρασκευαστής σκευάσματος: ADAMA Makhteshim Ltd. 
PO Box 60, Beer-Sheva 84100, Ισραήλ 
Contact person: Christine Marze 
Telephone No.:  +972-73-232-1308 
e-mail:  Christine.Marze@adama.com 

 

 

ε) Εργοστάσια παρασκευής του 
σκευάσματος: 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 
 
1. ADAMA Makhteshim Ltd. 
PO Box 60, Beer-Sheva 84100, Ισραήλ 
2. Kollant S.r.l. 
Via Ponte Giulio 72, 
33085 Maniago (PN), Iταλία 
3. Solfotecnica Italiana s.p.a. 
Via Evangelista Torricelli 2, 
48033 Cotignola RA, Iταλία 

 

   

στ) Εργοστάσια συσκευασίας του 
σκευάσματος: 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:   

 

1. ADAMA Makhteshim Ltd. 
PO Box 60, Beer-Sheva 84100, Ισραήλ 
Τηλ.: +972 8 6296 659 
FAX: + 972 732321336  
2. ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ , 
Οινόφυτα, Θέση Ποταμιά, Βοιωτία 
32 011 –Οινόφυτα ,Βοιωτία 
Τηλ. 22620-30821-3 
Φαξ. 22620-30820 
e-mail: nikos.kosmidis@alfagro.gr  
3. Kollant S.r.l. 
Via Ponte Giulio 72, 
33085 Maniago (PN), Iταλία 
4. Solfotecnica Italiana s.p.a. 
Via Evangelista Torricelli 2, 
48033 Cotignola RA, Iταλία 

 

  

ζ) Εγγυημένη σύνθεση 
του σκευάσματος: 

Δραστική ουσία: captan 80% β/β 
Βοηθητικές ουσίες: 14.9 % β/β 
 

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως  κατατέθηκε με το 
με αριθ. πρωτ. 8295/90541/09-08-2016 έγγραφο της ενδιαφερόμενης 
εταιρείας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της 
ΣΕΑ στο Part C της έκθεσης αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας Ιταλίας 
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2 Συσκευασία(-ες) 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1 
Κουτί με εσωτερική 

σακούλα 
150 γραμ. - 5 κιλά Κουτί χάρτινο με 

εσωτερική σακούλα ΡΕ 

2 
Σακίδια 

 
150 γραμ. - 5 κιλά Σακίδια πολυαιθυλενίου 

 

3 Οδηγίες χρήσης: Προορίζεται  μόνο για επαγγελματίες  χρήστες  
 
Τρόπος εφαρμογής: 
Με ψεκασμούς καλύψεως. 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: 
Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύστε 
την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το 
στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας 
την ανάδευση.  
Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:  
Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα 
τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύντε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του  
ψεκαστικού, δύο - τρείς (2 - 3) φορές με καθαρό νερό.  
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της 
συσκευασίας: 
Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες, κουτιά) αφού καταστραφούν 
προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, 
εναποτίθενται όλα σε σημεία για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 
Συνδυαστικότητα: -- 

  

4 Κατηγορία και 
τρόπος δράσης: 

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική και θεραπευτική δράση. 

 

 

5  Φάσμα δράσης 

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 
(MABSD) 
Αχλαδιά 
(PYUCO) 
Κυδωνιά 
(CYDOB) 
Αχλαδομηλιά 
(PYUPC) 
 
 
 
 
 

Φουζικλάδιο 
(Venturia 
inaequalis 
VENTIN, V.pyrina 
VENTPI) 
 
Καστανή 
κηλίδωση 
αχλαδιάς 
(Stemphylium 
vesicarium 
PLEOAL) 
 
Γλοιοσπόριο 
(Gloeosporium 
spp GLOESP) 
 

150 – 
160* 

 
 
 
 
 

200 
 
 
 
 
 

80-150  
 
 
 
 
 

Εφαρμογές με την 
έναρξη της βλάστησης 
 
 

10/7-10  
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Ροδακινιά 
(PRNPS) 

Φαιά σήψη 
(Monilia spp 
MONISP) 
 
Κορύνεο 
(Coryneum 
beijerinckii 
STIGCA) 
 
Εξώασκος 
(Taphrina 
deformans 
TAPHDE) 
 
Φόμοψη 
(Phomopsis 
amygdali 
FUSCAM) 
 

150 
 
 
 
 
 
 
 
 

300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

225 
 
 
 
 
 
 
 
 

375 

80-150 ** Εφαρμογές από την 
έναρξη της βλάστησης  
 
 
 
 
 
 
 
Εφαρμογές από την 
πτώση των φύλλων 
μέχρι τη διόγκωση 
των οφθαλμών  
 

4/7-10 
 

Βερικοκιά  
(PRNAR) 
Δαμασκηνιά 
(PRNDO) 

Φαιά σήψη 
(Monilia spp 
MONISP) 
 
Κορύνεο  
(Wilsonomyces 
carpophilus 
STIGCA) 

150  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

225 80-150  Εφαρμογές από την 
έναρξη της βλάστησης 
 
 

4/7-10  
 

Κερασιά 
(PRNAV) 

Φαιά σήψη 
(Monilia spp 
MONISP) 
 
Κορύνεο  
(Wilsonomyces 
carpophilus 
STIGCA)  

150  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

225 80-150  Εφαρμογές από την 
έναρξη της βλάστησης 
 

2/ 7-10 

 
Παρατηρήσεις:  

Προληπτικές εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών. Να 
ακολουθούνται οι συστάσεις των Γεωργικών Προειδοποιήσεων στις περιοχές όπου εφαρμόζονται. 
* Οι δόσεις να συνδυάζονται κατάλληλα με τον όγκο ψεκαστικού υγρού ώστε να μην υπάρχει υπέρβαση 
της δόσης ανά στρέμμα.  
**Στα πυρηνόκαρπα στις εφαρμογές από την πτώση των φύλλων έως την διόγκωση των οφθαλμών 
χρησιμοποιείτε όγκο ψεκ. υγρού 100 λίτρα/στρ. 
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6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, 
φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές 
υπό τις οποίες το σκεύασμα 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να 
αποκλειστεί: 

Το σκεύασμα περιέχει captan, ένα μυκητοκτόνο το οποίο ανήκει στην 
ομάδα M: Chemicals with multi-site activity, κατά FRAC. 
 
Διαχείριση ανθεκτικότητας: Λόγω του τρόπου δράσης του captan 
(πολλαπλά σημεία) και της χαμηλής πιθανότητας ανάπτυξης 
ανθεκτικότητας, το GRADER 80 WG πρέπει να χρησιμοποιείται στα 
προγράμματα καταπολέμησης ασθενειών προκειμένου να 
αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας σε μυκητοκτόνα με 
εξειδικευμένο τρόπο δράσης. Να χρησιμοποιείται σε εναλλαγή με 
μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης. Μην επιτρέπετε την 
είσοδο κατοικίδιων ζώων στις ψεκασμένες περιοχές πριν παρέλθει ο 
χρόνος αναμονής. 

 

 

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, 
ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε 
άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα 
προϊόντα τους: 

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες δόσεις και καλλιέργειες. 
Ορισμένες ποικιλίες μηλιάς (π.χ. Red Delicious, Winesap, Stayman, 
Renetta del Canada) και αχλαδιάς (π.χ. D‘ Anjou, Bosc), μπορεί να 
πάθουν ζημιά.  
 
Σε περιπτώσεις όπου προηγείται ή έπεται εφαρμογή με σκευάσματα 
ορυκτελαίων ή θειαφιού, να τηρείται διάστημα 3 εβδομάδων στα 
μηλοειδή και 1 εβδομάδας στα πυρηνόκαρπα μεταξύ της εφαρμογής 
του GRADER 80 WG και του ψεκασμού με ορυκτέλαια και 1 
εβδομάδας μεταξύ της εφαρμογής του GRADER 80 WG και του 
ψεκασμού με θειάφι. 

 

 

 

 

 

 

9 Εικονογράμματα 
Κινδύνου: 

ΠΡΟΣΟΧΗ  

 
     GHSO7            GHSO8           GHSO9   

 

 

7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας  

 μεταξύ εφαρμογής και:  

 - σποράς ή φύτευσης της προ-  

 στατευόμενης καλλιέργειας: --  

 - σποράς ή φύτευσης των  

 καλλιεργειών που ακολουθούν: --  

 - της πρόσβασης του ανθρώπου   

 ή των ζώων στην καλλιέργεια   

 στην οποία έχει εφαρμοστεί το   

 σκεύασμα: 48 ώρες.   

ΑΔΑ: ΩΖΑΑ4653ΠΓ-3Ι2
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10 Δηλώσεις 
Επικινδυνότητας: 

H317:   Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική    αντίδραση 
Η319:    Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό 
Η351:    Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου 
Η410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με 
μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
EUH401: «Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και 
το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης» 

 
 

11 Δηλώσεις 
Προφύλαξης: 

P405+102: Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. 
P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. 
P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/συγκεντρώσεις 
σταγονιδίων/ατμούς/εκνεφώματα. 
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν 
Ρ280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα 
ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. 
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία. 
Φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/προστατευτικά 
γυαλιά κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατάλληλα γάντια/προστατευτικά 
ενδύματα κατά την εφαρμογή. Σε περίπτωση επανεισόδου στην ψεκασμένη 
περιοχή φοράτε προστατευτικά γάντια. 
Spe3:   Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, αφήστε μία 
αψέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα: 

 30 μέτρων για την κερασιά 

 30 μέτρων, εκ των οποίων 20 μέτρα με φυτική κάλυψη, για μηλοειδή, 
ροδακινιά, βερικοκιά, δαμασκηνιά. 

Spe3: Για να προστατέψετε τα υπόγεια ύδατα, μην το χρησιμοποιείτε σε 
εδάφη με ποσοστό άμμου άνω του 80%. 
 
Sp1: Mην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. 
Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να 
αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις 
λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους. 
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12 Πρώτες βοήθειες – 
Αντίδοτο: 

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο: 
P308 + P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: 
Συμβουλευτείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. 
Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα. Mην προκαλέσετε εμετό. 
Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.  
Σε περίπτωση  εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στο καθαρό αέρα. 
Συμβουλευτείτε γιατρό. 
Ρ305 + Ρ351 + Ρ338 + P337 + P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: 
Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί 
επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν 
δεν υποχωρήσει ο οφθαλμικός ερεθισμός συμβουλευτείτε/επισκεφθείτε 
γιατρό. 
Ρ302 + Ρ352 P333 + P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε 
με άφθονο σαπούνι και νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή 
εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευτείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. 
P362 + P364: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα 
ξαναχρησιμοποιήσετε. 
Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε  συμπτωματική θεραπεία.  
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : (210) 7793777  

 

 
13 Προστασία των καταναλωτών 

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

Καλλιέργεια Ημέρες 

 Μηλιά 
Αχλαδιά 
Κυδωνιά 
Αχλαδομηλιά 
Ροδακινιά 
Βερικοκιά 
Κερασιά 
Δαμασκηνιά 

21 

 

14 Συνθήκες 
αποθήκευσης, χρονική 
σταθερότητα του 
σκευάσματος: 

Φυλάξτε το στην αρχική απαραβίαστη  συσκευασία του σε μέρος καλά 
αεριζόμενο, δροσερό, ξηρό, μακριά από υγρασία και άμεσο ηλιακό φως.  
Στις συνθήκες αυτές το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) 
τουλάχιστον χρόνια. 

  
15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης 

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι 
για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή 
παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή. 

 
16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών 

 Στο Παράρτημα ΙΙΙ του φυτοπροστατευτικού προϊόντος αναφοράς (μυκητοκτόνο) MERPAN 80 WG 
(δ.ο. captan 80% β/β), με αριθμό άδειας 60558, καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε 
η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των 
εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων. 

 
  

http://wwww.minagric.gr/greek/data/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΙΙΙ-ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ.doc
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Β Γενικές υποχρεώσεις    
 1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει 

την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που 
περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας 
πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η 
έγκριση. 

2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους 
του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για 
οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση. 

3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό (EK) 547/2011 και την 
παρούσα απόφαση. 

4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ’ όσον είναι σύμφωνη με τους όρους 
της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία. 

5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με 
την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά. 

6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των 
ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο 
οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ 
όποτε αυτά ζητηθούν.  

7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών 
από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 
 
H Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 

 
 
 
        Δρ. Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ 
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