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ΘΕΜΑ:«Τροποποίηση της με αριθμό 14573 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος (εντομοκτόνο) AMPLIGO 150 ZC (chlorantraniliprole 10% β/o + lambda cyhalothrin 5% β/o) ως 
προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήση)» 

AΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
      Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 21
ης

 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. Το Νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών 

και συναφείς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τη με αριθμό 10088/115732/26-9-2013 απόφαση (ΦΕΚ Β΄/2587) σχετικά με την «Διαδικασία 

καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης 

στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας». 

4. Τη με αριθ. 619/46787/08.03.2019 (ΦΕΚ Β΄ 988/22-03-2019) κοινή Απόφαση του Υπουργού και των 

Υφυπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 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. 

5. Τη με αριθ. πρωτ. 6621/73918/30.06.2016 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 14573 

άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) AMPLIGO 150 ZC 

(chlorantraniliprole 10% β/o + lambda cyhalothrin 5% β/o), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

6. Τη με αριθ. πρωτ. 14333/340122/31.12.2019, αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Α Τροποποιούμε την με αριθμό 14573 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(εντομοκτόνο) AMPLIGO 150 ZC (chlorantraniliprole 10% β/o + lambda cyhalothrin 5% β/o), που 

χορηγήθηκε με την Υπ. Αριθ. 6621/73918/30.06.2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων, ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήση) 
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Συγκεκριμένα, το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής: 

 

5  Φάσμα δράσης 

Δόσεις σκευάσματος 

 

Πεδίο 

Εφαρμογής 

Στόχος 

κ.εκ/ 

στρέμμα 

(max) 

κ.εκ/ 

100 

λίτρα 

ψεκ. 

Υγρού 

Όγκος 

ψεκ. 

υγρού 

λιτρα / 

στρέμμα 

Τρόπος και χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο 

Τομάτα (Υ) 

LYPES 

(Υ) 

Πράσινο 

σκουλήκι 

(Ηelicoverpa 

armigera - 

HELIAR) 

Σποντόπτερα 

(Spodoptera 

exigua - 

LAPHEG, 

Spodoptera 

littoralis - 

SPODLI) 

Tuta absoluta - 

GNORAB 

Αφίδες 

(Aphis fabae - 

APHIFA, Aphis 

gossypii -

APHIGO , 

Macrosiphum 

euphorbiae – 

MACSEU 

Myzus persicae 

- MYZUPE) 

40 --- 20-100 Με την εμφάνιση 

των πρώτων 

συμπτωμάτων 

(ΒΒCH 51-89) 

2 εφαρμογές με 

μεσοδιάστημα 7 

ημερών 

Mπρόκολο - 

BRSOK 

(Υπαίθρου) 

Προνύμφες 

φυλλώματος 

(Plutella 

xylostella-

PLUTMA ) 

Πιερίδα 

(Pieris 

brassicae -

PIERBR ) 

Σποντόπτερα 

(Spodoptera 

exigua - 

LAPHEG , 

Spodoptera 

littoralis - 

SPODLI) 

Αφίδες 

40 -- 

 

20-100 Με την εμφάνιση 

των πρώτων 

συμπτωμάτων 

(ΒΒCH 12-49) 

2 εφαρμογές με 

μεσοδιάστημα 7 

ημερών 
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(Brevicoryne 

brassicae - 

BRVCBR, 

Myzus 

persicae - 

MYZUPE 

Lipaphis 

erysimi - 

LIPAER) 

Kαλαμπόκι 

ZEAMX 

 

Λεπιδόπτερα 

(Ostrinia 

nubilalis - 

PYRUNU ) 

Sesamia 

nonagrioides - 

SESANO  

Ηelicoverpa 

armigera - 

HELIAR 

Διαβρώτικα 

(Diabrotica 

virgefera - 

DIABVI ) 

30 -- 30-60 Mε την εμφάνιση 

των πρώτων 

συμπτωμάτων 

(BBCH 34-77) 

2 εφαρμογές με 

μεσοδιάστημα 7 

ημερών 

Γλυκό 

Καλαμπόκι 

ZEAMS 

Λεπιδόπτερα 

(Ostrinia 

nubilalis - 

PYRUNU , 

Sesamia 

nonagrioides - 

SESANO, 

Helicoverpa 

armigera - 

HELIAR) 

Διαβρώτικα 

(Diabrotica 

virgefera - 

DIABVI ) 

30 -- 30-60 Mε την εμφάνιση 

των πρώτων 

συμπτωμάτων 

(BBCH 14-87) 

2 εφαρμογές με 

μεσοδιάστημα 7 

ημερών 

Πατάτα - 

SOLTU) 

Φθωριμαία 

(Phthorimaea 

operculella - 

PHTOOP) 

Δορυφόρος της 

πατάτας 

(Leptinotarsa 

decemlineata - 

LPTNDE) 

30 -- 30-80 Με την εμφάνιση 

των πρώτων 

συμπτωμάτων 

(BBCH 31-60) 

2 εφαρμογές με 

μεσοδιάστημα 

8-10 ημερών 

Αγκινάρα - 

CYUSC 

Σποντόπτερα 

(Spodoptera 

exigua - 

LAPHEG 

Spodoptera 

30 -- 20-100 Με την εμφάνιση 

των πρώτων 

συμπτωμάτων 

(BBCH 12-49) 

2 εφαρμογές με 

μεσοδιάστημα  

14 ημερών 
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littoralis - 

SPODLI) 

Chrysodeixis 

chalcites - 

PLUSCH Αφίδες 

(Brachycau-dus 

cardui - 

BRDSCA, 

Brachycaudus 

persicae - 

ANURPN 

Macrosiphum 

sp - MACSSP) 

Βαμβάκι - 

GOSSS 

Πράσινο 

σκουλήκι 

(Heliothis 

armigera - 

HELIAR) 

Χρήση 

ήσσονος 

σημασίας: 

Καφέ 
Βρωμούσα 

Halyomorpha 

halys* 
(HALYHA) 

40 -- 40-80 Με την εμφάνιση 

των πρώτων 

συμπτωμάτων 

(BBCH 34-77) 

 

1 εφαρμογή 

Παρατηρήσεις: 

- Ανεξάρτητα από τους όγκους νερού που χρησιμοποιούνται, να τηρείτε τις δόσεις ανά στρέμμα για 

κάθε καλλιέργεια. 

- *«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα στη καφέ βρωμούσα στο βαμβάκι. Για τη χρήση 
αυτή, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την 
αποτελεσματικότητα από την εφαρμογή του σκευάσματος». 

 

     

 

 

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΑΣ α.α. 
     

     
    

  
  Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ 

 

 

 

Β Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 6621/73918/30.06.2016 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
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