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ΑΓΔΗΑ ΓΗΑ ΓΗΑΘΔΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΗ ΥΡΖΖ  
 
 

Λακβάλνληαο ππφςε: 

 

 

 

 

 

τορεγείηαη άδεηα γηα δηάζεζε ζηελ αγορά θαη τρήζε ζηο θσηοπροζηαηεσηηθό προϊόλ 

       AMPLIGO 150ZC   κε ηα αθόιοσζα ζηοητεία: 

 

Α) Γεληθά ζηοητεία άδεηας 

 

1. Αξηζκφο Άδεηαο: 

 

Ηκεξνκελία ρνξήγεζεο άδεηαο:  

 

Ηκεξνκελία ιήμεο άδεηαο:  

 

2. Κάηνρνο ηεο άδεηαο:  

 

 

3. Υπεχζπλνο γηα ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά:   

(εθφζνλ είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ  

θάηνρν άδεηαο)  

 

4. Γηαλνκέαο / Γηαλνκείο:   

 

 

 

 

 

2907 
 

23/11/2011 

31/12/2015 

Syngenta Hellas AEBE               

Σπλεξγαηηθή Κεληξηθή Τξάπεδα Ληδ 
 

Σπλεξγαηηθή Κεληξηθή Τξάπεδα Ληδ 

Τελ αίηεζε κε αξ. 3359, εκεξνκελίαο 18/02/2010 γηα ρνξήγεζε άδεηαο 
θπηνπξνζηαηεπηηθνχ πξντφληνο θαη 
 
ηελ επηζηνιή ηνπ αηηεηή κε εκ. 24/10/2011 γηα ρνξήγεζε ηεο άδεηαο κε βάζε ηελ ακνηβαία 
αλαγλψξηζε ηεο αμηνιφγεζεο πνπ δηελεξγήζεθε γηα ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ηνπ ίδηνπ 
ζθεπάζκαηνο ζηελ Ιηαιία,  
 
 
 
 
 
 
 
 



Β) Σασηόηεηα ηοσ Φσηοπροζηαηεσηηθού Προϊόληος 

 

1. Δκπνξηθφ Όλνκα:            

 

2. Μνξθή:  

 

3. Δγγπεκέλε ζχλζεζε ηνπ ζθεπάζκαηνο:   

 

 

4. Παξαζθεπαζηήο ζθεπάζκαηνο:  

 

 

5. Δξγνζηάζην παξαζθεπήο ηνπ ζθεπάζκαηνο:  

 

 

 

 

 

6. Δξγνζηάζην ζπζθεπαζίαο ηνπ ζθεπάζκαηνο:  

 

 

 

 

 

7. Σπζθεπαζίεο κε ηηο νπνίεο ην πξντφλ ζα δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά: 

Α/Α Δίδνο Μέγεζνο Υιηθφ 

1 Γνρείν 250ml, 500ml θαη 1L  
HDPE (πνιπαηζπιέλην 

πςειήο ππθλφηεηαο) ή 

PET ή PE/PA 

2 Γνρείν 5L θαη 10L f-PE 

 

  

 Γ) Γραζηηθή οσζία  

          

1. Κνηλή Ολνκαζία:   

 

2. Πεξηεθηηθφηεηα ηεο ηερληθά θαζαξήο δξαζηηθήο νπζίαο ζε θαζαξή δξαζηηθή νπζία:  

 

3. Παξαζθεπαζηήο ηεο δ.ν.:  

Ampligo 150ZC 

Μείγκα (ZC) απφ Μηθξνθάςνπιεο ζε ελαηψξεκα (CS) θαη 
Σπκππθλσκέλν ελαηψξεκα (SC) 

chlorantraniliprole 10% β/ν 
lambda cyhalothrin 5% β/ν 
βνεζεηηθέο νπζίεο 84,9% β/β 

 

Syngenta Crop Protection AG Διβεηίαο 

1. Syngenta Agro Sas, Γαιιία 
2. Syngenta Crop Protection Inc., ΗΠΑ  
3. Syngenta Korea Plant, Κνξέα 
4. Syngenta South Africa (Pty) Limited, Ν. 
Αθξηθή  
5. Syngenta Protecao de Cultivos, Βξαδηιία 

1. Syngenta Hellas AEΒΔ, Διιάδα 
2. Syngenta Production France, Γαιιία 
3. Syngenta Crop Protection Inc., ΗΠΑ  
4. Syngenta Korea Plant, Κνξέα 
5. Syngenta South Africa 
6. Syngenta Protecao de Cultivos 

chlorantraniliprole 
lambda cyhalothrin 

93% w/w min 
90% w/w min 

1. lambda cyhalothrin – Syngenta Crop Protection AG Διβεηίαο  
2. chlorantraniliprole – DuPont Crop Protection 



 

 

4. Δξγνζηάζην παξαζθεπήο ηεο δ.ν.:  

  

 

 

 

 

 

 

Γ) ηοητεία γηα ηε Υρήζε ηοσ Φσηοπροζηαηεσηηθού Προϊόληος 

 

1. Καηεγνξία θαη Τξφπνο Γξάζεο: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Πξννξίδεηαη γηα: επαγγεικαηίεο ρξήζηεο 

 εξαζηηέρλεο ρξήζηεο 

 

3. Τξφπνο Δθαξκνγήο:  

 

4. Τξφπνο παξαζθεπήο ςεθαζηηθνχ δηαιχκαηνο:  

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

1. lambda cyhalothrin - Syngenta Huddersfield   
                                     Manufacturing Centre, UK   
   - Jiangsu Yangnong Chemical Group 
 
2. chlorantraniliprole - DuPont Iberica, S.A., Spain   
            - DuPont Crop Protection, ΗΠΑ 
  

Δληνκνθηφλν γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ πξάζηλνπ ζθνπιεθηνχ, ηεο ζπνληφπηεξαο, ηεο πηεξίδαο 
θαη πξνλχκθσλ θπιιψκαηνο ζε δηάθνξεο θαιιηέξγεηεο ππαίζξνπ. 
Σπλδπάδεη 2 δξαζηηθά ζπζηαηηθά κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν δξάζεο. Πξνθαιεί παξάιπζε ζηα έληνκα 
κε απνηέιεζκα ην ζάλαηφ ηνπο απφ αζηηία.        
Τν chlorantraniliprole είλαη κε δηαζπζηεκαηηθφ εληνκνθηφλν πνπ πξνθαιεί ην ζάλαην ησλ 
εληφκσλ δηα ζηνκάρνπ. Αλήθεη ζε κία λέα ρεκηθή νκάδα ησλ αλζξαληιηθψλ δηακηδίσλ θαη έρεη 
έλαλ λέν ηξφπν δξάζεο ζε βηνρεκηθφ επίπεδν, ρσξίο λα εκθαλίδεη δηαζηαπξσηή αλζεθηηθφηεηα 
κε θακηά απφ ηηο γλσζηέο νκάδεο εληνκνθηφλσλ. Γξά ελεξγνπνηψληαο ηνπο ππνδνρείο ηεο 
ryanodine (ryanodine receptor modulator) κε απνηέιεζκα ηελ παξεκπφδηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
κπηθνχ ζπζηήκαηνο, ηελ παξάιπζε θαη ην ζάλαην ησλ εληφκσλ. Δίλαη πνιχ απνηειεζκαηηθφ ζηα 
ιεπηδφπηεξα αιιά θαη ζε θνιεφπηεξα θαη δίπηεξα ζε ρακειέο δφζεηο.     
Τν lambda cyhalothrin είλαη ππξεζξηλνεηδέο εληνκνθηφλν γηα ηελ θαηαπνιέκεζε κπδεηηθψλ θαη 
καζεηηθψλ εληφκσλ. Γξα δηα επαθήο θαη απφ ζηνκάρνπ, κε πξνιεπηηθή θαη θαηαζηαιηηθή 
δξάζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε κπδεηηθψλ θαζψο θαη καζεηηθψλ εληφκσλ. Γξα ζην λεπξηθφ 
ζχζηεκα ησλ εληφκσλ, παξεκπνδίδνληαο ην θιείζηκν ησλ δηφδσλ Na- ζηνπο λεπξάμσλεο ησλ 
λεπξηθψλ θπηηάξσλ. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα κία ζπλερή λεπξνκζηθή κεηαθνξά κελπκάησλ, 
πξάγκα πνπ νδεγεί ζε ππεξδηέγεξζε παξάιπζε θαη ζάλαην ησλ εληφκσλ 
 

Χεθαζκφο θαιχςεσο θπιιψκαηνο 

Γεκίζηε ην δνρείν ηνπ ςεθαζηήξα κε λεξφ κέρξη ηε κέζε. Αλαθηλήζηε ην ζθεχαζκα πξηλ ηε 
ρξήζε. Πξνζζέζηε ηελ απαηηνχκελε δφζε ζθεπάζκαηνο θαη ζπκπιεξψζηε κε ην ππφινηπν 
λεξφ ππφ ζπλερή αλάδεπζε. Αλαδεχεηε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ςεθαζκνχ. 

 



5. Φάζκα Γξάζεο 

Πεδίο Δθαρκογής Δτζρός  
Γόζεης 

(θ.εθ./δεθ. 
Μέγηζηε) 

Σρόπος θαη Υρόλος εθαρκογής 
Μέγηζηος αρ. εθαρκογώλ / 

θαιιηεργ. περίοδο 

Τνκάηα 

Πξάζηλν ζθνπιήθη 
(Helicoverpa armigera) 

Σπνληφπηεξα 
(Spodoptera exigua, 
Spodoptera littoralis) 

Tuta absoluta 

40 

Σηε θάζε ηεο σνηνθίαο ή κε ηελ 
εκθάληζε ησλ πξψησλ πξνλπκθψλ 
ζηα θχιια ή κε ηελ εκθάληζε ησλ 
πξψησλ ζπκπησκάησλ 

2 εθαξκνγέο κε κεζνδηάζηεκα 7 
- 14 εκεξψλ 

Μαξνχιηα θαη άιια 
ζαιαηηθά 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ θξακβψλ 

Αξσκαηηθά θπηά 

Πξάζηλν ζθνπιήθη 
(Helicoverpa armigera) 

Σπνληφπηεξα 
(Spodoptera exigua, 
Spodoptera littoralis) 

40 

Κξακπηά  

Μπξφθνιν, Κνπλνππίδη, 

Λαραλάθηα Βξπμειιψλ  

Πξνλχκθεο θπιιψκαηνο 
(Plutella xylostella) 

Πηεξίδα 
(Pieris brassicae) 
Πξάζηλν ζθνπιήθη 

(Helicoverpa armigera) 
Σπνληφπηεξα 

(Spodoptera exigua, 
Spodoptera littoralis) 

40 

Καιακπφθη θαη γιπθφ 
θαιακπφθη 

Ostrinia nubilalis 30 

 
Παραηερήζεης: 
 
1. ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ΣΟ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟ 

 

2. ηα «Μαρούιηα θαη άιια ζαιαηηθά ζσκπερηιακβαλοκέλωλ ηωλ θρακβώλ» περηιακβάλοληαη ηα: ισθοηρίβοιο, καρούιηα, ζθαρόια, αληίδηα, 
θάρδακο, γαηοθάρδακο, ρόθα, θόθθηλο ζηλάπη, Φύιια θαη βιαζηοί ηωλ εηδώλ Brassica sp., άιια. 

 
3. ηα «Αρωκαηηθά θσηά» περηιακβάλοληαη ηα: θραγθοκαϊηαλός, ζτοηλόπραζο, θύιια ζέιηλοσ, κάραζοσ, θορίαλδροσ, άλεζοσ θαη θύκηλοσ, 
καϊληαλός, θαζθόκειο, ζρούκπη, δελδροιίβαλο, ζσκάρη, καληδοσράλα, ρίγαλε, βαζηιηθός, κειηζζότορηο, δσόζκος, κέληα, θύιια δάθλες, 
εζηραγθόλ, άιια.



 

 

6. Τειεπηαία επέκβαζε πξηλ ηε ζπγθνκηδή ή πξηλ ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά φηαλ πξφθεηηαη γηα 

κεηαζπιιεθηηθέο ρξήζεηο: 

Καιιηέργεηες Υρόλος Αζθάιεηας 

Τνκάηα, θνπλνππίδη, 
κπξφθνιν 

3 

Κξακπηά, ιαραλάθηα 
Βξπμειιψλ  

7 

Υπφινηπεο θαιιηέξγεηεο 14 

 

 

 

7. Δηδηθέο ζπλζήθεο γεσξγηθέο, θπηνυγείαο ή πεξηβαληνιινγηθέο ππφ ηηο νπνίεο ην 

θπηνπξνζηαηεπηηθφ πξντφλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ή λα απνθιεηζηεί: 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Φξνληθφ δηάζηεκα αζθαιείαο κεηαμχ εθαξκνγήο θαη - 

α) ζπνξάο ή θχηεπζεο ηεο πξνζηαηεπφκελεο θαιιηέξγεηαο:  

 

β) ζπνξάο ή θχηεπζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ πνπ αθνινπζνχλ:  

 

γ) ηεο πξφζβαζεο ηνπ αλζξψπνπ ή ησλ δψσλ ζηελ θαιιηέξγεηα ζηελ νπνία έρεη εθαξκνζηεί ην 

θπηνπξνζηαηεπηηθφ πξντφλ:  

 

 

9. Σηνηρεία θπηνηνμηθφηεηαο, επαηζζεζίαο πνηθηιηψλ θαη θάζε άιιεο παξελέξγεηαο ζηα θπηά ή ηα 

πξντφληα ηνπο: 

 

 

 

 

10. Σπλδπαζηηθφηεηα:   

Γηατείρηζε αλζεθηηθόηεηας: Οκάδα Σρόποσ Γράζες: lambda cyhalothrin – 3A  
               chlorantraniliprole – 28 

 
Δθαξκνγέο ζηηο ζπληζηψκελεο δφζεηο θαη κεζνδηαζηήκαηα. 

Τν ζθεχαζκα λα εθαξκφδεηαη ζε ελαιιαγή κε εληνκνθηφλα απφ άιιε νκάδα κε δηαθνξεηηθφ  
 ηξφπν δξάζεο  

---- 

---- 

---- 

Σηηο ιηγφηεξν δηαδεδνκέλεο ή λέεο πνηθηιίεο ιαραληθψλ λα πξαγκαηνπνηείηαη δνθηκαζηηθή 
εθαξκνγή. 

 

--- 
 
 



 

11. Σήκαλζε θπηνπξνζηαηεπηηθνχ πξντφληνο:  

 

 

12. Φξάζεηο θηλδχλνπ:  

 

 

 

 

13. Φξάζεηο αζθάιεηαο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Πξψηεο Βνήζεηεο - Αληίδνην: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φn- Δπηβιαβέο, N- Δπηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ 

R20/22  Δπηβιαβέο φηαλ εηζπλέεηαη θαη ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο       
R50/53  Πνιχ ηνμηθφ γηα ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξφληεο 

δπζκελείο  επηπηψζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ 
 
 

Σε πεξίπησζε επαθήο κε ηα κάηηα μεπιχλεηε ακέζσο κε άθζνλν λεξφ γηα 15 ιεπηά ηνπιάρηζηνλ 
θαη δεηείζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή. 
Σε πεξίπησζε επαθήο κε ην δέξκα βγάιηε ακέζσο ηα ξνχρα θαη πιπζείηε θαιά κε άθζνλν λεξφ 
θαη ζαπνχλη. 
Σε πεξίπησζε εηζπλνήο κεηαθηλήζηε ηνλ παζφληα ζε θαζαξφ αέξα θαη εάλ ρξεηαζηεί ρνξεγείζηε 
νμπγφλν. Αλ δελ αλαπλέεη πξνρσξήζηε ζε ηερλεηή αλαπλνή θαη ζπκβνπιεπηείηε ακέζσο γηαηξφ. 
Φνξεγήζηε επαλεηιεκκέλσο  άλζξαθα ζε πνιχ λεξφ. Σπκβνπιεπηείηε ακέζσο γηαηξφ. Μελ 
ρνξεγήζεηε ηίπνηα ζηνλ παζφληα θαη κε πξνθαιέζεηε εκεηφ ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ηηο 
αηζζήζεηο ηνπ. 
 
Γελ ππάξρεη εηδηθφ αληίδνην. Αθνινπζείζηε ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία.     
 

Σει. Κέληροσ δειεηερηάζεωλ: 112 ή 199 

S1/2  Φπιάμηε ην θιεηδσκέλν θαη καθξηά απφ παηδηά      
S13 Φπιάμηε ην καθξηά απφ ηξφθηκα, πνηά θαη δσνηξνθέο 
S20/21  Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε κελ ηξψηε, πίλεηε ή θαπλίδεηε 
S35 Τν πξντφλ θαη ν πεξηέθηεο ηνπ πξέπεη λα δηαηίζεληαη κε αζθαιή ηξφπν 
S57  Να ρξεζηκνπνηεζεί ην θαηάιιειν πεξίβιεκα γηα λα απνθεπρζεί κφιπλζε 
S60/61 Τν πιηθφ θαη ν πεξηέθηεο ηνπ λα ζεσξεζνχλ θαηά ηε δηάζεζή ηνπο    

επηθίλδπλα απφβιεηα. Απνθεχγεηε ηελ ειεπζέξσζή ηνπ ζην πεξηβάιινλ. 
Αλαθεξζείηε ζε εηδηθέο νδεγίεο / δειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο 

SP1 Μελ ξππαίλεηαη ην λεξφ κε ην πξντφλ ή ηε ζπζθεπαζία ηνπ. Να κελ πιέλεηε ηνλ 
εμνπιηζκφ εθαξκνγήο θνληά ζε επηθαλεηαθά χδαηα. Να απνθεπρζεί ε κφιπλζε κέζσ 
ησλ ζπζηεκάησλ απνρέηεπζεο απφ ηηο αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο θαη ηνπο δξφκνπο. 

SPe3  «Γηα λα πξνζηαηέςεηε ηα σθέιηκα αξζξφπνδα αθήζεηε κηαλ αςέθαζηε δψλε 
πξνζηαζίαο 10 κέηρωλ κέρξη κε γεσξγηθή γε».       
«Γηα λα πξνζηαηέςεηε ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο λα αθήζεηε κηαλ αςέθαζηε δψλε 
πξνζηαζίαο 10 κέηρωλ κέρξη ηα ζψκαηα ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ γηα ηνπο 
νπσξψλεο». 

  
Δπηθίλδσλο γηα ηης κέιηζζες: γηα λα πξνζηαηέςεηε ηηο κέιηζζεο θαη άιια έληνκα επηθνλίαζεο λα 
κελ εθαξκφδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλζνθνξίαο. Μελ ρξεζηκνπνηείηαη ην πξντφλ φηαλ νη 
κέιηζζεο είλαη παξνχζεο. Καηαπνιεκείζηε ηα δηδάληα πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζθεπάζκαηνο.     
 
Γηα λα απνθχγεηε θηλδχλνπο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ, αθνινπζείζηε ηηο νδεγίεο 
ρξήζεο 

 



 

Δ. σλζήθες αποζήθεσζες, τροληθή ζηαζερόηεηα ηοσ θσηοπροζηαηεσηηθού προϊόληος: 

 

 

 

 

Σ. Οδεγίες γηα ηελ αζθαιή απόζσρζε ηοσ θσηοπροζηαηεσηηθού προϊόληος θαη ηες 
ζσζθεσαζίας: 
 

 

 

 

 

 

Ε. Άιιες πιεροθορίες / σποτρεώζεης: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηκεξνκελία:   21/03/2012  

 

                      

         (Αλδξνχια Γεσξγίνπ) 
                 Γηεπζχληξηα  
           Τκήκαηνο Γεσξγίαο 
 

       Σθξαγίδα 

 

Τν ζθεχαζκα παξακέλεη ζηαζεξφ γηα δπν (2) ρξφληα ζηελ αξρηθή απαξαβίαζηε  ζπζθεπαζία ζε 
ρψξν μεξφ, δξνζεξφ, θαιά αεξηδφκελν 

 
 

Οη άδεηεο ζπζθεπαζίεο μεπιέλνληαη ππφ πίεζε ή γίλεηαη ηξηπιφ μέπιπκα. Τα λεξά ηνπ μεπιχκαηνο 
πξνζηίζεληαη ζην ςεθαζηηθφ δηάιπκα. Σηε ζπλέρεηα, αθνχ νη άδεηεο ζπζθεπαζίεο θαηαζηξαθνχλ κε 
ηξχπεκα ή ζθίζηκν γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο κε πεξαηηέξσ ρξήζεο, ελαπνηίζεληαη ζε εηδηθά ζεκεία 
ζπιινγήο γηα αλαθχθισζε ή αλάθηεζε ελέξγεηαο.   

 
 

Η παξνχζα άδεηα κπνξεί λα αλαθιεζεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή δηαπηζησζεί παξάβαζε ησλ 
πξνλνηψλ ηνπ πεξί Φπηνπξνζηαηεπηηθψλ Πξντφλησλ ηνπ 2011. 

 


