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ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της με αριθ. 2186 έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(ακαρεοκτόνο) APOLLO 50 SC (δραστική ουσία: clofentezine), σε 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 21
ης

 Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
στην αγορά 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. 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, όπως ισχύει.      

4. Τη με αριθ. 10088/115732/26.9.13 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 2587/Β΄/14.10.13) με θέμα “διαδικασία 

καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών 

διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας ”. 

5. Τη με αριθ. 1606/16641/14.02.17 (Β΄ 629) Υπ. 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. πρωτ. 626/7376/23.1.17 αίτηση της εταιρείας ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ 

ως υπεύθυνης επικοινωνίας της εταιρείας ADAMA Agriculture BV Amsterdam (NL), 

Ολλανδίας.  

7. Την από 14-8-2016 απόφαση των Ιταλικών αρχών, με την οποία επενεγκρίθηκε το σκεύασμα 

APOLLO SC (αριθμός έγκρισης 14202). 
 

 

mailto:inasiopoulos@minagric.gr
ΑΔΑ: Ω7Ω44653ΠΓ-ΚΒΖ



 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ       
 

A. Τροποποιούμε την με αριθ. 2186 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ακαρεοκτόνο) APOLLO 50 

SC (δρ. ουσία: clofentezine), η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. 13456/157771 π.ε./7.2.14 Απόφασή μας 

(ΑΔΑ: ΒΙΡ5Β-ΖΟ2) και τροποποιήθηκε με τις αριθ. 9503/104802/8.9.14 (ΑΔΑ: 7Η4ΛΒ-Ω1Λ), 
7578/87895/25.8.15 (ΑΔΑ: ΩΒΒΚ465ΦΘΗ-0ΑΡ), 13585/154755 ΠΕ/6.11.15 (Α.Δ.Α.: 6ΙΑΡ4653ΠΓ-11Δ) 

και 13003/140873 π.ε./27.1.17 (ΑΔΑ: ΨΚΞΔ4653ΠΓ-6ΔΚ) Αποφάσεις μας, και συγκεκριμένα διευρύνουμε 

το φάσμα δράσης του σκευάσματος στην ήσσονος σημασίας καλλιέργεια της φουντουκιάς. Οι παράγραφοι 5 

και 13.2 της αριθ. 13456/157771 π.ε./7.2.14 (ΑΔΑ: ΒΙΡ5Β-ΖΟ2) Απόφασής μας, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, διαμορφώνονται ως ακολούθως:        

 

5. Φάσμα δράσης: 
 

ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
ΣΤΟΧΟΙ  ΔΟΣΕΙΣ  

(/100 λίτρα 

νερού)  

Όγκος 

ψεκαστικού 

υγρού  
(λίτρα/στρ.)  

ΔΟΣΕΙΣ  
(κ.εκ./στρ.)  

max  

ΧΡΟΝΟΣ  
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών/ 

καλλιεργητικ

ή περίοδο  
 

Εσπεριδοειδή 

(Πορτοκαλιά, 
Μανταρινιά,  

Κλημεντίνες, 

Λεμονιά, 

Γκρέιπ-φρουτ, 

Φράπα)  

Τετράνυχοι  
(Tetranychus 
urticae, 
Panonychus 
citri, 
Eutetranychus 
banksi.)  

20-30 100-200  40  Όταν 

εμφανιστούν οι 
κινητές μορφές 

(2-3 κινητές 

μορφές ανά 

φύλλο).  

Για την 

καταπολέμηση 

του Panonychus 

citri το 
σκεύασμα θα 
πρέπει να 
συνδυάζεται με 
άλλα 
εγκεκριμένα 

ακαρεοκτόνα. 
 

1 

Μηλοειδή  

(Μηλιά,  

Αχλαδιά)  

Τετράνυχοι 

(Tetranychus 

urticae,  
Epitrimerus  

pyri) 
Πανόνυγχος 

(Panonynchus 
ulmi) 

Χειμερινά αυγά 

πριν την 

εκκόλαψή τους  

ή 

κινητές μορφές  

 
  

30 50-130  40  Εφαρμόζεται 

από  

ο φούσκωμα 

των οφθαλμών 

μέχρι το 

στάδιο της 

ρόδινης/ 

λευκής 

κορυφής  

ή  

όταν 
εμφανιστούν οι 

κινητές μορφές 

(2-3 κινητές 

μορφές ανά 

φύλλο).  
 

1 

Χρήση 

ήσσονος 

σημασίας: 

Φουντουκιά 

Πανόνυγχος 

(Panonynchus 

ulmi), 

Τετράνυχοι 
(Tetranychus 

urticae, 

Eotetranychus 

carpini), 

Φυτόπτης 

(Phytoptus 

avellanae) 

30-40 75-100 40 Όταν 

εμφανιστούν οι 

κινητές μορφές 

(2-3 κινητές 
μορφές ανά 

φύλλο) 

1 
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Αμπέλι 

(οινοποιήσιμο)  

Τετράνυχοι  
(Calepitirmerus 
vitis, 
Eutetranychus 
carpini, 

Tetranychus 
urticae).  
 

30 50-100  40  Όταν 

εμφανιστούν οι 

κινητές μορφές 

(2-3 κινητές 

μορφές ανά 

φύλλο).  

1 

Φράουλα 

(υπαίθρου και 

θερμοκηπίου  

Κηλιδωτός 

Τετράνυχος  
(Tetranychus 
urticae)  

40 50-100  40  Όταν 

εμφανιστούν οι 

κινητές μορφές 

(2-3 κινητές 

μορφές ανά 

φύλλο).  

1 

Βατόμουρα  Κηλιδωτός 

Τετράνυχος  
(Tetranychus 
urticae)  

40 30-100 40 Όταν 

εμφανιστούν οι 

κινητές μορφές 

(2-3 κινητές 

μορφές ανά 

φύλλο). 

 

1 

Τομάτα 

(υπαίθρου και 

θερμοκηπίου)  

Τετράνυχοι  
(Tetranychus 
urticae 
Polyphagotarson
emus latus)  

40 50-130 40 Όταν 

εμφανιστούν οι 

κινητές μορφές 

(2-3 κινητές 
μορφές ανά 

φύλλο).  

 

1 

Πεπόνι 

(υπαίθρου και 

θερμοκηπίου)  

Κηλιδωτός 

Τετράνυχος  
(Tetranychus 
urticae)  

40 50-100 40 Όταν 

εμφανιστούν οι 

κινητές μορφές 

(2-3 κινητές 

μορφές ανά 

φύλλο).  

1 

Αγγούρι 

(θερμοκηπίου)  

Κηλιδωτός 

Τετράνυχος  
(Tetranychus 
urticae)  

40 50-100 40 Όταν 

εμφανιστούν οι 

κινητές μορφές 
(2-3 κινητές 

μορφές ανά 

φύλλο).  

 

1 

Παρατήρηση: η έγκριση για τις παρακάτω χρήσεις θα χορηγηθεί μετά τον καθορισμό Ανωτάτου Ορίου 

Υπολειμμάτων από την Επιτροπή της ΕΕ  

 
Πυρηνόκαρπα: 

Ροδακινιά, 

Νεκταρινιά, 

Βερικοκιά,  

Τετράνυχοι  

Χειμερινά 

αυγά πριν την 

εκκόλαψή τους  

ή  

κινητές μορφές 

(Tetranychus 

urticae, 
Epitrimerus 

pyri )  

 

30 50-130 40 Στο φούσκωμα 

των οφθαλμών  

ή  

Όταν 

εμφανιστούν οι 

κινητές μορφές 

(2-3 κινητές 

μορφές ανά 
φύλλο).  

1 

Αμπέλι 

(επιτραπέζιο)  

Τετράνυχοι  

(Calepitirmeru

s vitis, 

Eutetranychus 

carpini, 

Panonychus 

ulmi, 

Tetranychus 

urticae).  

30 50-100 40 Όταν 

εμφανιστούν οι 

κινητές μορφές 

(2-3 κινητές 

μορφές ανά 

φύλλο).  

1 
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Μελιτζάνα 

(υπαίθρου 

και 

θερμοκηπίου) 

Τετράνυχοι  

(Tetranychus 

urticae)  

40 50-130 40 Όταν 

εμφανιστούν 

οι κινητές 

μορφές (2-3 

κινητές 

μορφές ανά 

φύλλο). 

 

1 

Πιπεριά 

(υπαίθρου 

και 

θερμοκηπίου)  

Τετράνυχοι  

(Tetranychus 

urticae  

Polyphagota

rsonemus 

latus)  

40 50-130 40 Όταν 

εμφανιστούν 

οι κινητές 

μορφές (2-3 

κινητές 

μορφές ανά 

φύλλο).  

1 

Kολοκύθι, 

κολοκύθα 
(θερμοκηπίου)  

Κηλιδωτός 

Τετράνυχος  

(Tetranychus 

urticae)  

40  50-130  40  Όταν 

εμφανιστούν 

οι κινητές 

μορφές (2-3 

κινητές 

μορφές ανά 

φύλλο).  

 

1 

 

Παρατηρήσεις:  

1) Το σκεύασμα δεν έχει δράση κατά των ακμαίων. Σε περίπτωση παρουσίας ακμαίων θα πρέπει 

το σκεύασμα να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα κατάλληλα εγκεκριμένα σκευάσματα. 

2) Για την ήσσονος σημασίας χρήση (φουντουκιά), δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα 

και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια από τη 

χρήση του σκευάσματος. Για τη χρήση αυτή ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές 

αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του 

σκευάσματος. 

 

13.2 Τελευταία επέμβαση 

πριν τη συγκομιδή  

Φυτικά προϊόντα Ημέρες  

Εσπεριδοειδή 21  

Μηλοειδή 35   

Φουντουκιά 50  

Αμπέλι (οινοποιήσιμο) 30  

Φράουλα 3  

Βατόμουρα 7  

Τομάτα (υπαίθρου και θερμοκηπίου) 3  

Αγγούρι (θερμοκηπίου) 3  

Πεπόνι (υπαίθρου και θερμοκηπίου) 3  
 

Οι παρακάτω χρήσεις θα χορηγηθούν μετά τον καθορισμό Ανωτάτου Ορίου Υπολειμμάτων 

από την Επιτροπή της ΕΕ: 
 

 Πυρηνόκαρπα 28  

 Αμπέλι (επιτραπέζιο) 30  

 Μελιτζάνα, Πιπεριά (υπαίθρου και θερμοκηπίου) 3  

 Κολοκύθι, Κολοκύθα (θερμοκηπίου) 3  
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B. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 13456/157771 π.ε./7.2.14 Απόφασή μας (ΑΔΑ: ΒΙΡ5Β-ΖΟ2), 

όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθ. 9503/104802/8.9.14 (ΑΔΑ: 7Η4ΛΒ-Ω1Λ), 13585/154755 ΠΕ/6.11.15 

(Α.Δ.Α.: 6ΙΑΡ4653ΠΓ-11Δ) και 13003/140873 π.ε./27.1.17 (ΑΔΑ: ΨΚΞΔ4653ΠΓ-6ΔΚ) Αποφάσεις μας. 

 

 

 

 

 

                                                                                          Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ 

  ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
 

 

 

                                                                                          ΕΛ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
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