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ΘΕΜΑ:«Τροποποίηση της με αριθμό 14462 άδειας διάθεσης στην αγορά του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) ZIPPY 10 CS (lambda cyhalothrin 9,53% 
β/ο) 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. 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. 

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 

αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 

5. 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». 

6. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 619/46787 (ΦΕΚ 988/Β’/22-03-2019) Απόφαση με θέμα " Μεταβίβαση του 

δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού», «με εντολή Υφυπουργού» ή «με εντολή 

Υπουργού και Υφυπουργού», κατά περίπτωση, στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα 

Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, 
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Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων." 

7. Τη με αριθ. πρωτ. 3898/42960/12-9-2013 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 

14462 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) ZIPPY 10 

CS (lambda cyhalothrin 9,53% β/ο). 

8. Τη με αριθ. πρωτ. 4090/83576/17.04.2019, αίτηση της εταιρείας SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ, ως 

υπεύθυνη επικοινωνίας της εταιρείας  SIPCAM ΟΧΟΝ, S.P.A., Ιταλίας.. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Α Τροποποιούμε την με αριθμό 14462 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού 

προϊόντος (εντομοκτόνο) ZIPPY 10 CS (lambda cyhalothrin 9,53% β/ο), που χορηγήθηκε με την 

Υπ. Αριθ. 3898/42960/12-9-2013 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων, ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήση)  

 

Συγκεκριμένα, το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής: 

 

5  Φάσμα δράσης 

 

Πεδίο 

Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος 

 

Τρόπος και χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών 

ανά 

καλλιεργη-

τική περίοδο 

κ.εκ/ 

στρέμμα 

(max) 

κ.εκ/ 

100 

λίτρα 

ψεκ. 

Υγρού 

Όγκος 

ψεκ. 

υγρού 

λίτρα / 

στρέμμα 

Σιτάρι (μαλακό & 

σκληρό) (TRZAX)/ 

Κριθάρι (HORVX) 

Αφίδες 

Schizaphis 

graminum 

(TOXOGR) 

Macrosiphum 

avenae 

(MACSAV) 

Σκαθάρι του 

σιταριού 

Oulema 

melanopus 

(LEMAME) 

15-20  
40-80 

 

Με την εμφάνιση 

έντονων 

προσβολών από 

τέλος του 

αδελφώματος 

μέχρι στο γάλα 

του καρπού 

 

2/14 

Αραβόσιτος 

(ZEAMX) 

Πυραλίδa 

Ostrinia 

nubilalis 

(PYRUNU) , 

Σποντόπτερα 

Spodoptera 

sp. (SPODSP) 

10-25  
20-100 

 

Με την εμφάνιση 

έντονων 

προσβολών από 

την προβολή της 

αρσενικής 

ταξιανθίας 

(φούντας) μέχρι 

του σταδίου της 

αρχής 

σκλήρυνσης των 

σπόρων 

2/10 
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Πεδίο 

Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος 

 

Τρόπος και χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών 

ανά 

καλλιεργη-

τική περίοδο 

κ.εκ/ 

στρέμμα 

(max) 

κ.εκ/ 

100 

λίτρα 

ψεκ. 

Υγρού 

Όγκος 

ψεκ. 

υγρού 

λίτρα / 

στρέμμα 

Πατάτα 

(SOLTU) 

Δορυφόρος 

Leptinotarsa 

decemlineata 

(LPTNDE) 
15-25  50-100 

Με την έναρξη 

της προσβολής και 

το ξεδίπλωμα των 

πρώτων φύλλων 

μέχρι την 

ωρίμανση 

2/14 

Πιπεριά 

(CYPSAN), 

Τομάτα (LYPES), 

Μελιτζάνα 

(SOLME) 

(Υ) 

Πράσινο 

σκουλήκι 

Helicoverpa 

armigera 

(HELIAR) 

10-25  50-100 

Για τις αφίδες με 

την αύξηση του 

πληθυσμού τους. 

Για τους λοιπούς 

εχθρούς πριν το 

πρόβλημα 

καταστεί έντονο 

2/7 

Εσπεριδοειδή 

(Πορτοκαλιά 

(CIDSI), Λεμονιά 

(CIDLI), 

Μανταρινιά 

(CIDRE), Γκρέιπ 

φρουτ (CIDPA)) 

Αφίδες 

Aphis gossypii 

(APHIGO) 

Μύγα 

Μεσογείου 

Ceratitis 

capitata 

(CERTCA) 

20-40  150-200 

Με την εμφάνιση 

των προσβολών 

μετά την άνθιση 

μέχρι και την  

ωρίμανση των 

καρπών 

3/7 

Πυηρηνόκαρπα 

(Ροδακινιά 

(PRNPS), 

Νεκταρινιά 

(PRNPN), 

Βερικοκιά 

(PRNAR), 

Μύγα 

Μεσογείου 

Ceratitis 

capitata 

(CERTCA) 

Καρπόκαψα 

Grapholita 

molesta 

(LASPMO), 

Cydia 

molesta 

(LAPSMO) 

Ανάρσια 

Anarsia 

lineatella 

(ANARLI) 

10-18  100-150 

Με την εμφάνιση 

της προσβολής 

από του σταδίου 

της καρπόδεσης 

μέχρι το μέσον 

του αναμενόμε-

νου μεγέθους 

καρπών 

2/10 
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Πεδίο 

Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος 

 

Τρόπος και χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 

αριθμός 

εφαρμογών 

ανά 

καλλιεργη-

τική περίοδο 

κ.εκ/ 

στρέμμα 

(max) 

κ.εκ/ 

100 

λίτρα 

ψεκ. 

Υγρού 

Όγκος 

ψεκ. 

υγρού 

λίτρα / 

στρέμμα 

Δαμασκηνιά 

(PRNDO) 

Μύγα 

Μεσογείου 

Ceratitis 

capitata 

(CERTCA) 

Καρπόκαψα 

Grapholita 

molesta 

(LASPMO), 

Cydia 

molesta 

(LAPSMO)) 

Ανάρσια 

Anarsia 

lineatella 

(ANARLI) 

10-25  100-150 

Με την εμφάνιση 

της προσβολής από 

του σταδίου 

της καρπόδεσης 

μέχρι το μέσον 

του αναμενό-

μενου μεγέθους 

καρπών 

3/10 

Ακρόδρυα 

(Φουντουκιά) 

(CYLAV) 

Βρωμούσες 

Palomena 

prasina 

(PALOPR), 

Gonocerus 

acuteangula-

tus (GONRAC) 

 

Χρήσεις 

ήσσονος 

σημασίας 

Καφέ 
Βρωμούσα* 
(Halyomorpha 

halys) 
HALYHA 

10-15  70-100 

Με την εμφάνιση 

των προσβολών 

από το στάδιο του 

καρπιδίου μέχρι 

την πλήρη 

ωρίμανση 

2/10 

Παρατηρήσεις:   

1. Να μην υπερβαίνεται η μέγιστη συνιστώμενη δόση. 

2. Η μεγαλύτερη συνιστώμενη δόση να χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις έντονων προσβολών. 

3. *«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες 
αρνητικές επιπτώσεις από τη χρήση του σκευάσματος. Για τη χρήση αυτή, ο κάτοχος της άδειας 
δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από την 
εφαρμογή του σκευάσματος.» 
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                      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 

Ν. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ 
 

 

 

 

 

 
Εισηγητής 

Προϊστάμενος 

Τμήματος Δ/νσης Γεν. Δ/νσης 
    

    

 

Β Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 3898/42960/12-9-2013 Απόφαση του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  
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