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ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο-
ακαρεοκτόνο) FITter Unic (potassium salts of fatty acids) σε χρήσεις ήσσονος σημασίας 
(αντιμετώπιση του Aleurocanthus spiniferus)»   

 
 

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 

21ης 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 (ΕΚ) 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 (Β΄ 2587) “διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος 
σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος 
σημασίας”. 

5. Το με αριθ. πρωτ. 5788/22.9.16 έγγραφο του Εργαστηρίου Γεωργικής Εντομολογίας του ΜΦΙ. 
6. Το με αριθ. πρωτ. 11182/123152/4.11.16 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτ. Παραγωγής με θέμα: 

“Πρώτη επιβεβαιωμένη παρουσία στην Ελλάδα του επιβλαβούς οργανισμού Aleurocanlhus (Quaintance) 
(Homoptera: Aleyrodidae) σε δείγμα φύλλων πορτοκαλιάς στην Περιφερειακή Ενότητα της Κέρκυρας”. 

7. Το Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής 
Παραγωγής, με θέμα: “Διερεύνηση για την δυνατότητα χορήγησης εγκρίσεων χρήσης φυτοπροστατευτικών 
σκευασμάτων, σκευασμάτων εντομοπαθογόνων μυκήτων και πιθανώς άλλων προϊόντων ή και οργανισμών, 
για τον επιβλαβή οργανισμό Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) (Homoptera: Aleyrodidae) ”. 

8. Το με αριθ. πρωτ. 2380/33231/2.3.18 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής με θέμα: 
“Αντιμετώπιση νέου επιβλαβούς οργανισμού που εμφανίστηκε στη χώρα μας ”. 

9. Τη με αριθ. πρωτ. 3179/45200/23.3.18 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. 
10. 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 
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Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους 
Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων ".  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ       

 
A. Τροποποιούμε τη με αριθ. 14637 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

(εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο) FITter Unic, η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. 11761/113425ΠΕ/8.2.2018 Απόφασή 
μας, ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε χρήσεις ήσσονος σημασίας). Συγκεκριμένα, τα σημεία 5 και 13 
διαμορφώνονται ως ακολούθως:       

 

5  Φάσμα δράσης 

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος 
 

Τρόπος και χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγιστος αριθμός 
εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική 

περίοδο/ 
Μεσοδιάστημα 

εφαρμογών 

λίτρα/ 
στρέμμα 

(max) 

λίτρα/ 
100 

λίτρα 
ψεκ. 

υγρού 

Όγκος 
ψεκ. 

υγρού 
λιτρα / 

στρέμμα 
Φράουλα 
(θερμοκηπίου) 
(FRAAN) 

Τετράνυχοι 
(Tetranychus 
urticae) 
(TETRUR) 
Αλευρώδεις 
(Trialeurodes 
vaporariorum, 
Bemisia τabaci) 
(TRIAVA, 
BEMITA) 
Αφίδες 
(Aphis gossypii, 
A.fabae, 
Macrosiphum 
euphorbiae, 
Myzus 
persicae) 
(APHIGO, 
APHIFA, 
MACSEU, 
MYZUPE) 

1-1,6 1,6 30-100 Εφαρμογές με την 
εμφάνιση της 

προσβολής 

5 / 7 

Τομάτα 
(θερμοκηπίου) 
(LYPES) 

Αλευρώδεις 
(Trialeurodes 
vaporariorum, 
Bemisia τabaci) 
(TRIAVA 
BEMITA) 
Τετράνυχοι 
(Tetranychus 
urticae) 
(TETRUR) 
Αφίδες 
(Aphis gossypii, 
A.fabae, 
Macrosiphum 
euphorbiae, 

1-1,6 1,6 30-100 Εφαρμογές με την 
εμφάνιση της 

προσβολής 

5 / 7 
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Myzus 
persicae) 
(APHIGO, 
APHIFA, 
MACSEU, 
MYZUPE) 

Τομάτα 
(υπαίθρου) 
(LYPES) 

Αλευρώδεις 
(Trialeurodes 
vaporariorum, 
Bemisia τabaci) 
(TRIAVA 
BEMITA) 
Τετράνυχοι 
Tetranychus 
urticae) 
(TETRUR) 
Αφίδες 
(Aphis gossypii, 
A.fabae, 
Macrosiphum 
euphorbiae, 
Myzus 
persicae) 
(APHIGO, 
APHIFA, 
MACSEU, 
MYZUPE) 

1-2 2 30-200 Εφαρμογές με την 
εμφάνιση της 

προσβολής 

1 

Αγγούρι 
(θερμοκηπίου) 
(CUMSA) 

Αλευρώδεις 
(Trialeurodes 
vaporariorum, 
Bemisia τabaci) 
(TRIAVA 
BEMITA) 
Τετράνυχοι 
(Tetranychus 
urticae) 
(TETRUR) 
Αφίδες 
(Aphis gossypii, 
A.fabae, 
Macrosiphum 
euphorbiae, 
Myzus 
persicae) 
(APHIGO, 
APHIFA, 
MACSEU, 
MYZUPE) 

1-1,6 1,6 30 -100 Εφαρμογές με την 
εμφάνιση της 

προσβολής 

5 / 7 

ΧΡΗΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ  

                      (ΧΗΣ) 

Εσπεριδοειδή: 
Πορτοκάλια 
(CIDSI) 
Μανταρίνια, 

Αλευρώδης 
(Aleurocanthus 
spiniferus) 
(ALECSN) 

1-2,5 1 80-250 Εφαρμογές με την 
εμφάνιση της 

προσβολής 

4 / 7 
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 (CIDRE) 
Κλημεντίνες 
(CIDRE) 
Λεμόνια (CIDLI) 
Γκρεϊπ-φρουϊτ 
(CIDPA),  
Λιμεττία (CIDAF) 
Περγαμόντο 
(CIDAB) 

Αμπέλι 
(επιτραπέζιες 
και 
οινοποιήσιμες 
ποικιλίες) 
(VITVI) 

Αλευρώδης 
(Aleurocanthus 
spiniferus) 
(ALECSN) 

1-2 1 30-200 Εφαρμογές με την 
εμφάνιση της 

προσβολής 

5 / 7 
 

Τριαντάφυλλα 
(ROSSS) 

Αλευρώδης 
(Aleurocanthus 
spiniferus) 
(ALECSN) 

1-2 1 30-200 Εφαρμογές με την 
εμφάνιση της 

προσβολής 

5 / 7 
 

Παρατηρήσεις:  
 
1) Επιτρέπεται η χρήση του σκευάσματος κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας και κατά την περίοδο παραγωγής 
εκκρίσεων, απουσία μελισσών.  
 
2) Η προτεινόμενη συγκέντρωση σκευάσματος για όλες τις περιπτώσεις είναι 1 λίτρο/100 λίτρα ψεκαστικού 
υγρού. Σε περιπτώσεις έντονης προσβολής μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεγαλύτερη συγκέντρωση με μέγιστο τα 
2 λίτρα σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού με μέγιστο όγκο νερού τα 100 λίτρα για τις καλλιέργειες 
ανοιχτού αγρού και τα 80 λίτρα για τις καλλιέργειες υπό κάλυψη. 
 
3) Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές 
επιπτώσεις από τη χρήση του σκευάσματος στο αμπέλι (ΧΗΣ: Aleurocanthus spiniferus), στα εσπεριδοειδή 
(ΧΗΣ: Aleurocanthus spiniferus) και στα τριαντάφυλλα (ΧΗΣ: Aleurocanthus spiniferus). Για την χρήση του 
σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που 
αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος. 

 
 
13 Προστασία των καταναλωτών  

   
 

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

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 

 Όλες οι καλλιέργειες 3  
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B. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 11761/113425ΠΕ/8.2.2018 Απόφασή μας. 

 
 
 
 
 

                            Ο Προϊστάμενος  
                της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας 
 
 
 
 
                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ 
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