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ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(εντομοκτόνο) AMPLIGO 150 ZC (δ.ο. chlorantraniliprole/lambda cyhalothrin) ως προς το 
φάσμα δράσης, τις φράσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή 
λόγω αλλαγής των ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων της δραστικής ουσίας lambda 
cyhalothrin (Mrls)»   

 
AΠΟΦΑΣΗ 

Ο YΠΟΥΡΓΟΣ 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 συγκεκριμένα το άρθρο 45.  

2. 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. 

3. Τον Κανονισμό 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 και ισχύει. 

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/960 της Επιτροπής της 5
ης

 Ιουλίου 2018 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 την ουσία lambda-cyhalothrin 

μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα. 

5. 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". 

6. Τη με αριθ. 8471/112221/13-8-2018 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας 

7. Το εισηγητικό σημείωμα της Υπηρεσίας 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Τροποποιούμε την με αριθ. 14.573 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος AMPLIGO 150 ZC (δ.ο. chlorantraniliprole/lambda cyhalothrin), η οποία χορηγήθηκε 

με τη με αριθ. 6621/73918/30-6-2016 ΥΑ, όπως τροποποιήθηκε, ως προς το φάσμα δράσης, τις 
φράσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή. Συγκεκριμένα τα σημεία 

5, 11 και 13.2 διαμορφώνονται ως ακολούθως:  

 
 

5  5.1 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 

Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος 

 

Τρόπος και χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών 

ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο 

Κ.εκ/ 

στρέμμα 

(max) 

Κ.εκ/ 

100 

λίτρα 

ψεκ. 

Υγρού 

Όγκος 

ψεκ. 

υγρού 

λιτρα / 

στρέμμα 

Τομάτα 

(Υπαίθρου) 

Πράσινο 

σκουλήκι 

(helicoverpa 

armigera) 

Σποντόπτερα 

(Spodoptera 

exigue, 

spodoptera 

littoralis) 

Tuta absoluta 
Αφίδες 

(Aphis fabae, 

Aphis 

gossypii, 

Macrosiphum 

euphorbiae 

Myzus 

persicae) 

40 --- 20-100 Με την εμφάνιση 

των πρώτων 

συμπτωμάτων 

(ΒΒCH 51-89) 

2 εφαρμογές 

με 

μεσοδιάστημα 

7 ημερών 

Mπρόκολο 

(Υπαίθρου) 

Προνύμφες 

φυλλώματος 

(plutella 

xylostella) 

Πιερίδα 

(Pieris 

brassicae) 

Σποντόπτερα 

(Spodoptera 

exigua, 

spodoptera 

littoralis) 

Αφίδες 

(Brevicoryne 

brassicae, 

Myzus 

40 -- 

 

20-100 Με την εμφάνιση 

των πρώτων 

συμπτωμάτων 

(ΒΒCH 12-49) 

2 εφαρμογές με 

μεσοδιάστημα 7 

ημερών 
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persicae 

Lipaphis 

erysimi) 

Kαλαμπόκι 

 

Λεπιδόπτερα 

(Ostrinia 

nubilalis) 

Sesamia 

nonagrioides 

Ηelicoverpa 

armigera 

Διαβρώτικα 

(Diabrotica 

virgefera) 

30 -- 30-60 Mε την εμφάνιση 

των πρώτων 

συμπτωμάτων 

(BBCH 34-77) 

2 εφαρμογές 

με 

μεσοδιάστημα 

7 ημερών 

Γλυκό 

Καλαμπόκι 

Λεπιδόπτερα 

(Ostrinia 

nubilalis, 

Sesamia 

nonagrioides, 

Helicoverpa 

armigera) 

Διαβρώτικα 

(Diabrotica 

virgefera) 

30 -- 30-60 Mε την εμφάνιση 

των πρώτων 

συμπτωμάτων 

(BBCH 14-87) 

2 εφαρμογές 

με 

μεσοδιάστημα 

7 ημερών 

Πατάτα Φθωριμαία 

(Phthorimaea 

operculella) 

Δορυφόρος 

της πατάτας 

(Leptinotarsa 

decemlineata) 

30 -- 30-80 Με την εμφάνιση 

των πρώτων 

συμπτωμάτων 

(BBCH 31-60) 

2 εφαρμογές 

με 

μεσοδιάστημα 

8-10 ημερών 

Αγκινάρα Σποντόπτερα 

(Spodoptera 

exigua 

Spodoptera 

littoralis) 

Chrysodeixis 

chalcites 

Αφίδες 

(Brachycaudu

s cardui, 

Brachycaudus 

persicae 

Macrosiphum 

sp) 

30 -- 20-100 Με την εμφάνιση 

των πρώτων 

συμπτωμάτων 

(BBCH 12-49) 

2 εφαρμογές 

με 

μεσοδιάστημα  

14 ημερών 

Βαμβάκι Πράσινο 

σκουλήκι 

(Heliothis 

armigera) 

40 -- 40-80 Με την εμφάνιση 

των πρώτων 

συμπτωμάτων 

(BBCH 34-77) 

 

1 εφαρμογή 

Παρατηρήσεις: 
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- Ανεξάρτητα από τους όγκους νερού που χρησιμοποιούνται, να τηρείτε τις δόσεις ανά 

στρέμμα για κάθε καλλιέργεια. 

 

 
 

11  Δηλώσεις 

Προφύλαξης 

P102 
Ρ261 
 
Ρ264 
P270 
 
Ρ271 
 
P405 
 
SPe3 
 

 

 

 

 

 

 
 

Μακριά από παιδιά. 

Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη /αναθυμιάσεις / αέρια / 

συγκεντρώσεις σταγονιδίων / ατμούς /εκνεφώματα. 

Πλύνετε σχολαστικά τα χέρια μετά το χειρισμό. 

Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό 

το προϊόν. 

Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο 

χώρο. 

Φυλάσσεται κλειδωμένο. 

 

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να 

αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη φυτικής βλάστησης (VFS) 

10 μέτρων από τις υδάτινες επιφάνειες για τις εφαρμογές 

σε μπρόκολο, αγκινάρα και καλαμπόκι. 

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να 

αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από 

τις υδάτινες επιφάνειες για τις εφαρμογές σε πατάτα, 

τομάτα και βαμβάκι  

 

Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους να 

εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα προστασίας: 

Για τις εφαρμογές σε μπρόκολο και αγκινάρα να αφήσετε 

μια αψέκαστη ζώνη 1
ος

 μέτρου από ακαλλιέργητες 

εκτάσεις σε συνδυασμό με ακροφύσια χαμηλής 

διασποράς 90% ή 5 μέτρων από ακαλλιέργητες εκτάσεις 

σε συνδυασμό με ακροφύσια χαμηλής διασποράς 50% ή 

εναλλακτικά αψέκαστη ζώνη 10 μέτρων από 

ακαλλιέργητες εκτάσεις. 

Για τις εφαρμογές σε καλαμπόκι να αφήσετε μια 

αψέκαστη ζώνη 1
ος 

μέτρου σε συνδυασμό με ακροφύσια 

χαμηλής διασποράς 90% από ακαλλιέργητες εκτάσεις ή 

εναλλακτικά αψέκαστη ζώνη 5 μέτρων από ακαλλιέργητες 

εκτάσεις  

Για τις εφαρμογές σε πατάτες να αφήσετε αψέκαστη ζώνη 

5 μέτρων από ακαλλιέργητες εκτάσεις σε συνδυασμό με 

ακροφύσια χαμηλής διασποράς 75%. 
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11  Δηλώσεις 

Προφύλαξης 

Για τις εφαρμογές σε τομάτα  να αφήσετε αψέκαστη ζώνη5 μέτρων 

από ακαλλιέργητες εκτάσεις σε συνδυασμό με ακροφύσια χαμηλής 

διασποράς 75%.  

Για τις εφαρμογές σε βαμβάκι να αφήσετε  μια αψέκαστη ζώνη 5 

μέτρων από ακαλλιέργητες εκτάσεις σε συνδυασμό με ακροφύσια 

χαμηλής διασποράς 50% ή εναλλακτικά αψέκαστη ζώνη 1
ος

 μέτρου 

από ακαλλιέργητες εκτάσεις σε συνδυασμό με ακροφύσια χαμηλής 

διασποράς 90%. 

 
SP1- Μη ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. 

Να μην πλένετε τον εξοπλισμό κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να 

αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις 

λιθόστρωτες και τους δρόμους. 

 

Spe8 Επικίνδυνο για τις μέλισσες: Για να προστατέψετε τις μέλισσες 

και άλλα έντομα επικονίασης να μην εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια 

της ανθοφορίας. Μη χρησιμοποιείται το προϊόν όταν οι μέλισσες είναι 

παρούσες. Καταπολεμείστε τα ζιζάνια πριν την εφαρμογή του 

σκευάσματος. 

Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμείνουν στις κυψέλες 

για μία ημέρα εξασφαλίζοντας τροφή και νερό εντός της κυψέλης ή να 

απομακρυνθούν οι κυψέλες 

 

 

 

13.2 Τελευταία επέμβαση 

πριν τη συγκομιδή ή 

πριν τη διάθεση στην 

αγορά όταν πρόκειται 

για μετασυλλεκτικές 

χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 Τομάτα, Μπρόκολο, Αγκινάρα 3 

Αραβόσιτος, Γλυκό καλαμπόκι, Πατάτα 14 

 Βαμβάκι 21 
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 Β. 1. Επιτρέπεται η διάθεση του σκευάσματος με ετικέτα σύμφωνη με τη μέχρι σήμερα 

ισχύουσα έγκριση, μέχρι δύο (2) μήνες από την υπογραφή της παρούσας Απόφασης. 

2. 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. 

3. 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.  

4. Οι επαγγελματίες χρήστες που έχουν ήδη προμηθευτεί ποσότητες του σκευάσματος 

οφείλουν να συμμορφώνονται με την παρούσα απόφαση.  

  

Γ. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 6621/73918/30-6-2016 ΥΑ όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

             
 

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
 

 
 
 

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ  
 

ΑΔΑ: ΨΗΥΤ4653ΠΓ-ΒΜΠ


		2018-10-24T15:54:22+0300
	Athens




