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Ταχ.Δ/νση: Συγγρού 150
Ταχ.Κώδικας: 176 71, Καλλιθέα
TELEFAX: 210 9212 090
Πληροφορίες: Αθ. Ζούνος
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ΠΡΟΣ:1. FARMA-CHEM SA
Τ.Θ. 26 – Τ.Κ. 570 22
ΒΙ.ΠΕ.Θ. Θεσ/νίκη
(Με απόδειξη)
2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
α. Δ/νσεις Γεωργίας
Έδρες τους
β. Δ/νσεις Εμπορίου
ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης στο
Έδρες τους
βιοκτόνο (παρασιτοκτόνο
3. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
υγειονομικής σημασίας) Alpha
Ινστιτούτο
CYPERMETHRIN FARMA-CHEM
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
6% SC
Φαρμάκων
Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά
ΚΟΙΝ.: Αποδέκτες Π.Δ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος
βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» και ειδικότερα το αρθρ. 16.
2. Τη με αριθ. 85418/24.8.88 (ΦΕΚ 674/Β/13.9.88) Απόφασή μας «για την τεχνική και τις
μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων», Κεφ. Β, παρ. 1.
3. Τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) ΚΥΑ με θέμα την «ταξινόμηση,
συσκευασία και επισήμανση επικινδύνων παρασκευασμάτων», καθώς και τη με αριθ.
108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 1121/Β/8-8-2003) Απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και
προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
4. Τη με αριθ. 86482/26-01-1999 Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας με την οποία χορηγήθηκε η
με αριθ. 12339 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο βιοκτόνο FENDONA 6 SC με όμοια
σύνθεση και δραστική ουσία (alphacypermethrin).
5. Τη με αριθ. Υ132/11-10-2004 (ΦΕΚ 1533/Β/14-10-2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για “ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό”.
6. Τη με αριθ. 301509/19-11-2004 (ΦΕΚ 1762/Β/30-11-2004) απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων για μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Γενικούς Διευθυντές,
Διευθυντές και Τμηματάρχες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της εξουσίας
να υπογράφουν με «Εντολή Υφυπουργού».
7. Την από 13-2-2003 αίτηση της εταιρείας FARMA-CHEM SA, με το από 12-05-2004
πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.
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Απο φασί ζουμε
Ι. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό 12460 στο βιοκτόνο (παρασιτοκτόνο υγειονομικής
σημασίας) με τα ακόλουθα στοιχεία:
1. (Εμπορικό) όνομα: AlphaCYPERMETHRIN
2. Μορφή: Πυκνό εναιώρημα (SC)
3. Εγγυημένη σύνθεση: Alphacypermethrin 6 % β/o
βοηθητικές ουσίες 93,68 % β/β
4. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 95 % min
5. α. Παρασκευαστής της δ.ο.: Targos Chemicals India Ltd, Ινδία.
β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: Targos Chemicals India Ltd (Η διεύθυνση του
εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος
και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο)
γ. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.: Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας
Alphacypermethrin, όπως προσδιορίζονται στο τμήμα ζ
(Έντυπα IVa, IVb και V) της αίτησης, με ημερομηνία
26-3-2004 (αρ. πρωτ. ΥΑΑ&Τ 99527) και παραμένουν
στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.
6. α. Κάτοχος της έγκρισης: FARMA-CHEM SA, Τ.Θ. 26, ΤΚ 570 22, ΒΙ.ΠΕ. Θεσ/νίκης
β. Σημείο επαφής: γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: FARMA-CHEM SA, Τ.Θ. 26, ΤΚ
570 22, ΒΙ.ΠΕ. Θεσ/νίκης
7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: FARMA-CHEM SA, Τ.Θ. 26, ΤΚ 570 22, ΒΙ.ΠΕ.
Θεσ/νίκης
8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: Targos Chemicals India Ltd, Ινδία, (Η
διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται
εμπιστευτικό στοιχείο).
9. α. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: Targos Chemicals India Ltd, Ινδία, (Η
διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται
εμπιστευτικό στοιχείο).
β. Συσκευασία: β1. Είδος - Μέγεθος:
Φιάλες των 100, 200, 250, 500, 800 κ.εκ. και 1, 2, 5, 10 και 20 λίτρων με
τυπωμένη την ετικέτα.
β2. Υλικό συσκευασίας: Πλαστικές φιάλες COEX ή PET ή HDPE,
αλουμίνιο
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ: 30
10.
Στόχος για τον οποίο προορίζεται:
Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου, για την καταπολέμηση ιπτάμενων και
ερπόντων εντόμων καθώς και προνυμφικών σταδίων, σε κατοικημένους χώρους.
11.Τρόπος εφαρμογής:
Καθολικός ψεκασμός εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών κατοικημένων χώρων με
κοινούς ψεκαστήρες χαμηλής πίεσης (να μην υπερβαίνει τις 2 atm).
12.Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:
Γεμίστε τον ψεκαστήρα με νερό κατά το 1/3.
Προσθέστε την αναγκαία ποσότητα σκευάσματος.
Ανακινήστε καλά και συμπληρώστε με συνεχή ανάδευση.
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13.Φάσμα δράσης – πεδίο εφαρμογής - δόσεις:
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΣΤΟΧΟΙ
Ψεκασμός εσωτερικών και
Ενήλικα και προνυμφικά
εξωτερικών επιφανειών
στάδια βαδιστικών και
κατοικημένων χώρων.
ιπτάμενων εντόμων
υγειονομικής σημασίας
(1), (2), (4)

ΔΟΣΕΙΣ (κ.εκ./5 λίτρα νερού)
25 -50 για 100 τετρ. μέτρα με
καθολικό ψεκασμό επιφανειών
(2), (3)

Παρατηρήσεις:
1. Το Alpha CYPERMETHRIN FARMA-CHEM 6 SC είναι δραστικό εναντίον των
ακμαίων και προνυμφικών σταδίων των εντόμων με σημαντική ωοκτόνο δράση.
2. α) Ιπτάμενα έντομα: Ψεκάζουμε μόνο επιφάνειες από μικρή απόσταση (μέχρι 1 μέτρο)
και ποτέ στον αέρα σε όλα τα σημεία που επικάθονται τα έντομα των οποίων επιδιώκουμε
την εξόντωσή τους. Τέτοιες επιφάνειες είναι οι τοίχοι και οι οροφές κατοικιών,
αποθηκών, στάβλων, παράθυρα, γωνίες κτλ.
β) Βαδιστικά έντομα: Για κατσαρίδες ψεκάζουμε σε σκοτεινά, υγρά και ζεστά σημεία,
σε υπόγεια φρεάτια, σωληνώσεις ύδρευσης, σιφώνια, πίσω από ηλεκτρικές συσκευές,
τουαλέτες, λεβητοστάσια κτλ. Για τα υπόλοιπα έντομα ψεκάζουμε σε πόρτες, παράθυρα,
σοβατεπί, δάπεδα, σχισμές σε τοίχους, ντουλάπες, ξύλινες επιφάνειες κρεβατιών, πίσω
από έπιπλα και κάδρα και γενικώς όπου μπορεί να βρίσκονται κρυμμένα.
3. Οι δόσεις χρησιμοποιούνται ανάλογα με το υλικό της επιφάνειας, το είδος και το μέγεθος
του εντόμου, τη διάρκεια και το μέγεθος της προσβολής.
4. Κατσαρίδες, κουνούπια, μύγες, μυρμήγκια, ψύλλοι, κοριοί, σκόροι, ψαλίδες, ψαράκια κτλ
14. Φυτοτοξικότητα:-15. Συνδυαστικότητα: Δεν συστήνεται ο συνδυασμός του με άλλα παρασιτοκτόνα.
16. Σημάνσεις Τοξικότητας: Xn: Επικίνδυνο
17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις): -R22
Επιβλαβές σε περίπτωση κατάπωσης
18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα:
Πολύ τοξικό για τις μέλισσες.
R52/53 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες
δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
19. Κίνδυνοι για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S φράσεις):
S1
Να φυλάσσεται κλειδωμένο.
S2
Μακριά από παιδιά
S23
Μην αναπνέετε τα εκνεφώματα
S36/37/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας
ματιών/προσώπου
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S45

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική
συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).
S51
Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.
S61
Αποφύγετε την απελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές
οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας
«Περιέχει Formaldehyde. Ενδέχεται να προξενήσει αλλεργική αντίδραση»
20. Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο:
Συμπτώματα έκθεσης στο σκεύασμα: Παροδικός δερματικός ερεθισμός
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα βγάλτε τα λερωμένα ρούχα και πλυθείτε πολύ καλά με
άφθονο νερό και σαπούνι.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύντε τα πολύ καλά με άφθονο νερό. Εάν ο
ερεθισμός επιμείνει ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση κατάποσης μην προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε του
την ετικέτα.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
Γιατροί: Το σκεύασμα είναι χαμηλής τοξικότητας και οξεία δηλητηρίαση δεν είναι πιυανό
να συμβεί. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 2 1 0 7 7 9 3 7 7 7
21. Απαγορεύσεις (Α φράσεις):22. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης:
Στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας μακριά από
άμεσο ηλιακό φως, διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.
23. Καταστήματα πώλησης: Οι συσκευασίες των 100, 200, 250 και 500 κ.εκ επιτρέπεται να
πωλούνται και από καταστήματα τροφίμων και φαρμακεία σε ιδιαίτερους χώρους (ράφια,
προθήκες κλπ) μαζί με απορρυπαντικά αλλά μακριά από τρόφιμα, καλλυντικά και φάρμακα.
Οι συσκευασίες των 800 κ.εκ. και 1, 2, 5, 10 και 20 λίτρων επιτρέπεται να πωλούνται μόνο από
καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
Στις συσκευασίες των 5, 10 και 20 λίτρων πρέπει να υπάρχει η φράση «επιτρέπεται η πώληση
μόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια απεντομώσεων - μυοκτονιών από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
ΙΙ. Ετικέτα:
α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 20 του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) και με την παρούσα
απόφαση.
β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται
στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.
ΙΙΙ. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31 - 12 - 2009
β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ’ όσον
ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης.
Ε.Υ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ
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