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Θέμα: «Τροποποίηση της με αριθμό 14.387 οριστικής έγκρισης του 

φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο)  DOGO 2,5 SC (Beta-Cyfluthrin), ως προς  

την ημερομηνία λήξης το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη 

συγκομιδή» 

 

AΠΟΦΑΣΗ  

Ο  

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜ ΩΝ  
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 ειδικότερο το άρθρο 45 αυτού. 

2. Το νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική 

χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις. 

3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ 823/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  της 14ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με 

παρέκκλιση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά τις ημερομηνίες λήξης 

της έγκρισης των δραστικών ουσιών Beta-Cyfluthrin. 

4. Την με αρ.πρωτ. 551/6244/25-2-2013 Απόφαση τροποποίησης της  με αριθμό 14328 

οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) 

BULLDOCK 2,5 SC ως προς την ημερομηνία λήξης, το φάσμα δράσης  και την τελευταία 

επέμβαση πριν τη συγκομιδή 

5. Τη με αριθ. 280665/6-4-2009 (ΦΕΚ 970/B/22-5-2009) Απόφαση του Υφυπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για “Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, 

Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος της 

εξουσίας να υπογράφουν με «Εντολή Υφυπουργού»». 
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6. Την με αριθ. πρωτ. 2310/25887/25.02.2013 αίτηση της εταιρείας ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ 

ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ.  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 

 Τροποποιούμε την με αριθ. 14.387 οριστική έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

DOGO 2,5 SC  (Beta-Cyfluthrin), η οποία χορηγήθηκε  με τη με αριθ. 4326/48248/23-4-

2012 Απόφασή μας,  ως προς  την ημερομηνία λήξης, το φάσμα δράσης και την τελευταία 

επέμβαση πριν τη συγκομιδή. 

 

Συγκεκριμένα:  

 

 Α. Το σημείο 1.1 διαμορφώνεται ως εξής: 

 

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

 

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ) 

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης 

1.1.β Ημερομηνία λήξης 

14.387 

23-04-2012 

31-10-2016 

 

 

Β. Το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής: 

 

5  5.1 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 

Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος 

 

Τρόπος και χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος αριθμός 

εφαρμογών ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο 
γρ/ 

στρέμμα 

(max) 

γρ/ 100 

λίτρα 

ψεκ. 

Υγρού 

Όγκος ψεκ. 

υγρού λιτρα 

/ στρέμμα 

Μηλιά 

Καρπόκαψα 

(Cydia pomonella) 

 

Φυλλορύκτες 

(Νάρκες) 

(Phyllonorycter 

blancardella, 

Phyllonorycter 

corylifoliella)  

75 50 80-150 

Ψεκασμός 

φυλλώματος  

μετά την έναρξη των 

εκκολάψεων 

σύμφωνα με τις 

γεωργικές 

προειδοποιήσεις  

 

2  με 

μεσοδιάστημα 14 

ημερών, εφόσον 

απαιτείται 

Αχλαδιά 

Καρπόκαψα  

(Cydia pomonella) 

 

Φυλλορύκτες 

(Νάρκες) 

(Phyllonorycter 

blancardella, 

Phyllonorycter 

corylifoliella) 

 

Ψύλλα 

(Cacopsylla pyri) 

75 50 80-140 

Ψεκασμός 

φυλλώματος  

μετά την έναρξη των 

εκκολάψεων 

σύμφωνα με τις 

γεωργικές 

προειδοποιήσεις  

 

2  με 

μεσοδιάστημα 14 

ημερών εφόσον 

απαιτείται 

Ροδακινιά 

Νεκταρινιά 

Βερικοκιά  

Δαμασκηνιά 

Ανάρσια  

(Anarsia lineatella) 

 

Καρπόκαψα  

(Cydia molesta) 

70 50-70 80-140 

Ψεκασμός 

φυλλώματος  

μετά την έναρξη των 

εκκολάψεων 

σύμφωνα με τις 

2  με 

μεσοδιάστημα 14 

ημερών εφόσον 

απαιτείται 
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 γεωργικές 

προειδοποιήσεις  

 

Αμπέλι 

Ευδεμίδα 

(Lobesia botrana) 

Τζιτζικάκια 

(Empoasca vitis) 

 

50 50 100 

Ψεκασμοί καλύψεως 

σύμφωνα με τις 

Γεωργικές Προειδο-

ποιήσεις κατά την 

εκκόλαψη των 

προνυμφών της 2
ης

 

και 3
ης

 γενιάς της 

ευδεμίδας.  

 

2  με 

μεσοδιάστημα 14 

ημερών εφόσον 

απαιτείται 

Ελιά 

Δάκος 

(Dacus oleae) 
10,5 350 

3 (300 κ.εκ. 

ανά ψεκαζό-

μενο 

δένδρο) και 

συνολικά 10 

δέντρα ανά 

στρέμμα 

Δολωματικός 

ψεκασμός από 

εδάφους σύμφωνα 

με το πρόγραμμα 

δακοκτονίας. Από 

την έναρξη της 

πήξης του πυρήνα 

του ελαιοκάρπου και 

σύμφωνα με τις 

συλλήψεις των 

ακμαίων στις 

παγίδες 

2  με 

μεσοδιάστημα 14 

ημερών εφόσον 

απαιτείται 

Πυρηνοτρίτης 

(Prays oleae) 
    45 

α. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

β. 30 

 
80 -150 

α: Εναντίον της 

ανθόβιας γενιάς λίγο 

πριν την πλήρη 

άνθιση και εφόσον 

υπάρχει μεγάλος 

πληθυσμός του 

εντόμου  

 

β: Εναντίον της 

καρπόβιας γενιάς, 

αμέσως μετά την 

καρπόδεση κατά την 

έναρξη της περιόδου 

ωοτοκίας Να 

ακολουθούνται οι 

συστάσεις των 

τοπικών κέντρων 

γεωργικών 

προειδοποιήσεων 

εφόσον υπάρχουν. 

2  με 

μεσοδιάστημα 14 

ημερών εφόσον 

απαιτείται 

Πιπεριά  

(Υπαίθρου και 

θερμοκηπίου) 

Πράσινο σκουλήκι 

(Heliothis armigera) 

Σποντόπτερα, 

(Spodoptera spp) 

Θρίπας  

(Thrips tabaci) (Θ) 

50 

 

 

50 

 

 

50-100 

Ψεκασμοί καλύψεως 

Με την έναρξη της 

προσβολής και 

επανάληψη ανάλογα 

με την εξέλιξη της  

Για τα λεπιδόπτερα 

ψεκασμοί κατά των 

εκκολαπτόμενων 

προνυμφών 

σύμφωνα με τις 

συλλήψεις στις 

φερομονικές 

παγίδες. 

2 με 

μεσοδιάστημα 14 

ημερών εφόσον 

απαιτείται 

Μελιτζάνα 

(Υπαίθρου και 

θερμοκηπίου) 

Δορυφόρος 

(Leptinotarsa 

decemlineata) 

Πράσινο σκουλήκι 

50 

 

 

50 

 

50-100 Ως άνω. 

2 με 

μεσοδιάστημα 14 

ημερών εφόσον 

απαιτείται 
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(Heliothis armigera) 

 

 

Αγγούρι 

(Υπαίθρου και 

θερμοκηπίου) 

Πράσινο σκουλήκι 

(Heliothis armigera) 

Σποντόπτερα, 

(Spodoptera spp) 

Aλευρώδης  

(Trialeurodes 

vaporariorum) (Θ) 

  

75 

 

50 

 

 

50-150 Ως άνω. 

2 με 

μεσοδιάστημα 14 

ημερών εφόσον 

απαιτείται 

Μπρόκολο 

Κουνουπίδι 

  

Πιερίδα 

(Pieris spp)  

 

 

50 50 50-100 

Ψεκασμοί καλύψεως 

με την έναρξη της 

προσβολής και 

επανάληψη ανάλογα 

με την εξέλιξη της  

2 με 

μεσοδιάστημα 14 

ημερών εφόσον 

απαιτείται 

Πατάτα 

Δορυφόρος 

(Leptinotarsa 

decemlineata) 

50 _ 50-80 

Ψεκασμοί καλύψεως 

με την έναρξη της 

προσβολής και 

επανάληψη ανάλογα 

με την εξέλιξη της  

2 με 

μεσοδιάστημα 14 

ημερών εφόσον 

απαιτείται 

Βαμβάκι 

Πράσινο σκουλήκι 

(Heliothis armigera) 

Ρόδινο σκουλήκι 

(Pectinophora 

gossypiella) 

70 _ 50-70 

Ψεκασμοί καλύψεως 

κατά των 

εκκολαπτόμενων 

προνυμφών 

σύμφωνα με τις 

συλλήψεις στις 

φερομονικές παγίδες 

και επανάληψη 

ανάλογα με την 

εξέλιξη της 

προσβολής.  

2 με 

μεσοδιάστημα 14 

ημερών εφόσον 

απαιτείται 

Μηδική  

Αφίδες 

(Aphis craccivora), 

Φυτονόμος 

(Hypera posticus), 

Σιτόνα 

(Sitona lineatus) 

Colaspidema atrum,  

Apion trifolii 

Θρίπας  

(Thrips spp.) 

50 _ 30-60 

Ψεκασμός 

καλύψεως με την 

έναρξη της 

προσβολής. 

1 

Ζαχαρότευτλα 

Σποντόπτερα, 

(Spodoptera spp) 

Αφίδες 

(Aphids). 

50 _ 30-60 

Ψεκασμοί καλύψεως 

με την έναρξη της 

προσβολής και 

επανάληψη ανάλογα 

με την εξέλιξη της. 

2 με 

μεσοδιάστημα 14 

ημερών εφόσον 

απαιτείται 

Παρατηρήσεις: 

Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων στα οποία έχει γίνει χρήση του φυτοπροστα-         

τευτικού  προϊόντος  DOGO 2,5 SC. 

Η χρήση στην Τομάτα (Υπαίθρου και θερμοκηπίου)  θα χορηγηθεί σύμφωνα με την παρακάτω ΟΓΠ 

όταν καθοριστούν στον κανονισμό 396/2005 MRLs 
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Τομάτα 

(Υπαίθρου και 

θερμοκηπίου) 

Πράσινο σκουλήκι 

(Heliothis 

armigera) 

Σποντόπτερα, 

(Spodoptera spp) 

Θρίπας  

(Thrips tabaci) (Θ) 

Aλευρώδης  

(Trialeurodes 

vaporariorum) (Θ)  

 

 

75 

 

50 50-150 

Ψεκασμοί καλύψεως Με την 

έναρξη της προσβολής και 

επανάληψη ανάλογα με την 

εξέλιξη της  

Για τα λεπιδόπτερα ψεκασμοί 

κατά των εκκολαπτόμενων 

προνυμφών σύμφωνα με τις 

συλλήψεις στις φερομονικές 

παγίδες.  

2  με 

μεσοδιάστημα 

14 ημερών 

εφόσον 

απαιτείται 

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ της 

παρούσας 

 

  Γ. Το σημείο 13.2  διαμορφώνεται ως εξής: 

 

13.2 Τελευταία επέμβαση 

πριν τη συγκομιδή ή πριν 

τη διάθεση στην αγορά 

όταν πρόκειται για 

μετασυλλεκτικές χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 

 Μηλιά 7 μέρες  

 Αχλαδιά 7 μέρες  

 Ροδακινιά, Νεκταρινιά 

Βερικοκιά, Δαμασκηνιά 
7 μέρες 

 

 Αμπέλι 14 μέρες  

 Ελιά (Δολωματικός  ψεκασμούς) 14 μέρες  

 Ελιά (Ψεκασμός καλύψεως) 56 μέρες  

 Πιπεριά  3 μέρες  

 Μελιτζάνα 3 μέρες  

 Αγγούρι 3 μέρες  

 Μπρόκολο, Κουνουπίδι 7 μέρες  

 Βαμβάκι 21 μέρες  

 Μηδική  3 μέρες  

 Πατάτα 3 μέρες  

 Ζαχαρότευτλα 7 μέρες  

 

Η παρακάτω τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή θα συμπληρωθεί όταν και εάν 

χορηγηθούν οι χρήσεις στις καλλιέργειες τομάτα (υπαίθρου και θερμοκηπίου)  

Τομάτα  3 μέρες 

 

. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 4326/48248/23-4-2012 Απόφασή μας, όπως ισχύει 

σήμερα.  

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

         Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ 




