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ΠΡΟΣ: Υβρίδια Ελλάς ΑΒΕΕ
Φιλικής Εταιρείας 3,
144 52 Μεταμόρφωση

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης
στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο)
AMCOSIN PLUS.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
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3.

4.
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7.

Έχοντας υπόψη :
Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 22ας Μαϊου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση
βιοκτόνων και ειδικότερα το αρθρ. 89 παρ.2.
Τη με αριθ. 4829/52048 (ΦΕΚ 1471/Β/3-5-2012) ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός
απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (A΄
160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 14 και 18» και ειδικότερα το άρθρ. 5 περ.2.
Τη με αριθ. 265/2002 (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 1471/Β/3-5-2012) Απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και
προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και
βιοκτόνα»
Τη με αριθ. 462/106101 (ΦΕΚ 2240/Β/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς
Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και
Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράφουν «“με εντολή Αναπληρωτή
Υπουργού”».
Τη με αριθ. 18861 έγκριση κυκλοφορίας του εν λόγω προϊόντος με εμπορικό όνομα
PLURICID στην Ιταλία
Το από 16-9 -2013, σημείωμα του εργαστηρίου, εντομοκτόνων υγειονομικής σημασίας,
του ΜΦΙ.
Την από 9-8-2012 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και το από 27-9-2012
πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.
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Αποφασίζουμε
Ι. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό ΤΠ18-0095 στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Εμπορικό όνομα: AMCOSIN PLUS
2. Μορφή: Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
3. Εγγυημένη σύνθεση : deltamethrin 2,08% β/ο
Tetramethrin 3,12%β/ο
Piperonyl butoxide 6,24%β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 88,4 % β/β.
4. Περιεκτικότητα των τεχνικά καθαρών δραστικών ουσιών σε καθαρή δραστική ουσία:
deltamethrin 98% min, tetramethrin 94% min, piperonyl butoxide 94% min
5. α. Παρασκευαστής των δ.ο.: I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A, Ιταλία.
β. Εργοστάσιο παρασκευής των δ.ο.: I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A, Ιταλία.
γ. Τεχνικές προδιαγραφές των δ.ο.: όπως προσδιορίζονται στα Έντυπα IVa, IVb και V, της
αίτησης και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.
6. α. Κάτοχος της έγκρισης: ΥΒΡΙΔΙΑ ΕΛΛΑΣ A.B.E.E., Φιλικής Εταιρείας 3, 144 52
Μεταμόρφωση.
β. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: ο κάτοχος της έγκρισης.
7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A. Ιταλία
8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A
9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A
10. Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος : α. Φιάλες με καθαρό περιεχόμενο 10, 20, 25, 50, 75, 100,
150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 750, 900 κ.εκ. 1 λίτρου.
β. Δοχείο των 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 και 25 λίτρων .
Υλικό συσκευασίας : φιάλη και δοχείο από COEX.
Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση:
«ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»
11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:
Εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση ιπταμένων και βαδιστικών
εντόμων.
12.Τρόπος εφαρμογής:
Εφαρμόζεται αραιωμένο σε νερό, με ψεκασμό επιφανειών, αποχετεύσεων σε εσωτερικούς
χώρους ή σε εξωτερικούς χώρους.
13.Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:
Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν τη χρήση, αναστρέφοντάς την μερικές φορές. Γεμίστε τον
ψεκαστήρα µε νερό κατά το 1/3. Προσθέστε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος
αναδεύοντας καλά και συμπληρώστε το υπόλοιπο µε νερό αναδεύοντας. Χρησιμοποιείστε
το διάλυμα κατά προτίμηση αμέσως μετά την παρασκευή του.
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14. Φάσμα δράσης:
ΠΕΔΙΟ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΤΟΧΟΙ
Μύγες,
κουνούπια,
σκνίπες.

Επιφάνειες
εσωτερικών
χώρων
κατσαρίδες

Εξωτερικοί
χώροι (στην
ύπαιθρο και σε
βλάστηση)

Μύγες,
κουνούπια,
σκνίπες
κατσαρίδες

ΔΟΣΕΙΣ

ΧΡΟΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

30 - 50 κ.εκ. /10 λίτρα νερό

Το σκεύασμα
εφαρμόζεται
1 λίτρο διαλύματος / 10 τετ. μέτρα καθ’ όλη τη
διάρκεια του
έτους
για απορροφητικές επιφάνειας
(ακατέργαστοι τοίχοι, μη
Έχει
λουστραρισμένο ξύλο, κλπ.)
υπολειμματική
60 - 70 κ.εκ./10 λίτρα νερό
1 λίτρο διαλύματος / 10 τετ. μέτρα διάρκεια δράσης
έως και 8-15
για μη απορροφητικές επιφάνειες ημέρες μετά την
εφαρμογή
διπλασιάστε την συγκέντρωση:
120 - 140 κ.εκ./10 λίτρα νερό και
μειώστε στο μισό την ποσότητα
του νερού 0,5 λίτρα διαλύματος /
10 τετ. μέτρα
Μέγιστη δόση
150 κ.εκ./10 λίτρα νερό
(1)

Παρατηρήσεις:
1. Η δόση είναι ανάλογη με την υφιστάμενη βλάστηση, το είδος του εντόμου, και το
ψεκαστικό μέσο.
2. Μην ψεκάζετε πάνω σε τροφές, ποτά ή σε μαγειρικά σκευή
3. Να μη χρησιμοποιείται σε συμπυκνωμένη μορφή
4. Αερίστε καλά τους κλειστούς χώρους όπου έγινε η εφαρμογή, πριν την επανείσοδο σε
αυτούς.
15. Συνδιαστικότητα: ∆ε συνιστάται ο συνδυασμός του με άλλα παρασιτοκτόνα
16. Σημάνσεις τοξικότητας: Χi- Ερεθιστικό
Ν Επικίνδυνο για το περιβάλλον
17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):
R41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών
18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (R φράσεις):
R51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες
δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
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19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S φράσεις):
S1/2:Να φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
S13: Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές
S20/21: Όταν το χρησιμοποιείτε μη τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε.
S23: Μην εισπνέεται τους ατμούς
S24/25: Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια
S26: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε
ιατρική συμβουλή
S39 Χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας ματιών προσώπου.
S46: Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο
ή την ετικέτα
Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις
οδηγίες χρήσης.
20. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα
S60 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεση τους επικίνδυνα
απόβλητα
S61 Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευθείτε τις ειδικές οδηγίες
/δελτίο δεδομένων ασφαλείας
Sp1
Μην ρυπαίνεται το νερό με το σκευάσματα ή τη συσκευασία του
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:
Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες ή δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό
ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού
καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης,
εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
21. Πρώτες Βοήθειες
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα. Εάν ο ασθενής δεν
αισθάνεται καλά συμβουλευτείτε γιατρό.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλύνετε αμέσως και επιμελώς με σαπούνι και
νερό. Αν ο ερεθισμός επιμένει εφαρμόζετε αντιϊσταμινική λοσιόν. Συμβουλευτείτε γιατρό.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον
15 λεπτά. Συμβουλευτείτε γιατρό.
Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό. Συμβουλευτείτε γιατρό.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2 1 0 7 7 9 3 7 7 7
22. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος:
Διατηρείται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε ξηρό και δροσερό μέρος, μακριά
από την έκθεση του στον ηλιακό φως. Σ’ αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2)
χρόνια .από τη αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.
23. Απαγορεύσεις (Α φράσεις):--24. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):---
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25. Καταστήματα πώλησης:
Επιτρέπεται η πώλησή του μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και οι
συσκευασίες άνω των 500 gr χορηγούνται μόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια
απεντομώσεων 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. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι να καταχωρηθούν οι δραστικές ουσίες deltamethrin,
tetramethrin και piperonyl butoxide που περιέχονται στο AMCOSIN PLUS στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ή IA ή IB του ΠΔ 205/2001 (Α’/160) για ΤΠ18 και συγκεκριμένα έως την
ημερομηνία (date of inclusion) που θα ορίζει η απόφαση καταχώρησής της τελευταίας
δραστικής .

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ α.α.

Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
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