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ΠΡΟΣ: ΔAΦΝΗ Agrotrade ΕΠΕ
Ιακωβίδου 50,
111 43 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης
διάθεσης στην αγορά στο βιοκτόνο
προϊόν (εντομοκτόνο) Dobol
Microemulsion.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. 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.
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.
3. Τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και
συσκευασία μειγμάτων » όπως ισχύει.
4. 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”».
5. Τη με αριθ. 19975/9-1-2014 έγκριση κυκλοφορίας του εν λόγω προϊόντος με εμπορικό
όνομα DOBOL 50:25 EC στην Ιταλία.
6. Το από 15-5-2014, σημείωμα του εργαστηρίου βιολογικού ελέγχου του ΜΦΙ.
7. Την από 21-11-2013 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και το από 15-1-2014
πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.
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Αποφασίζουμε
Ι. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό ΤΠ18- 0119 στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Εμπορικό όνομα: Dobol Microemulsion
2. Μορφή: Συμπυκνωμένο Γαλάκτωμα (EC)
3. Εγγυημένη σύνθεση: Acetamiprid
5 % β/β
D-Tetramethrin 2,50% β/β
Piperonyl butoxide
10% β/β
Βοηθητικές ουσίες
81,65 % β/β
4. Περιεκτικότητα των τεχνικά καθαρών δραστικών ουσιών σε καθαρή δραστική ουσία:
Acetamiprid 99 % min, D-Tetramethrin 94 % min και Piperonyl butoxide 94 % min.
5. α. Παρασκευαστής των δ.ο.: Acetamiprid: Nisso (NIPPON SODA Co, Ltd) Ιαπωνία.
D-Tetramethrin, Sumitomo Chemical UK, Βρετανία και Piperonyl butoxide: Sumitagro France
SAS, Γαλλία
6. β. Εργοστάσια παρασκευής των δ.ο.: Acetamiprid: Nisso (NIPPON SODA Co, Ltd) Ιαπωνία.
D-Tetramethrin, Sumitomo Chemical UK, Βρετανία και Piperonyl butoxide: Sumitagro France
SAS, Γαλλία
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: ΔΑΦΝΗ Agrotrade MEΠΕ, Ιακωβίδου 50, 111 43 Αθήνα
γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: Ο κάτοχος της έγκρισης.
7.
Παρασκευαστής του σκευάσματος: Kwizda-France SAS, 30 avenue de l’Amiral Lemonnier,
78 160 Marly le roi, (Γαλλία)
8.
Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: Kwizda Agro GmbH, Αυστρία.
9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: Kwizda -France SAS, Γαλλία.
10. Συσκευασία: Είδος-Μέγεθος:
α) Δοχείο των 100, 250, 500, 1000ml και 5 λίτρων
β) Ετοιμόχρηστα υδατοδιαλυτά σακίδια (sachets) των 20 ml.
Υλικό συσκευασίας: Δοχείο (500ml) από Polyethylene/Polyamide.
Δοχείο από High density polyethylene HDP.
Υδατοδιαλυτά σακίδια (sachets) από Polyvinyl alcohol
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 για την καταπολέμηση βαδιστικών εντόμων (διάφορα είδη κατσαρίδων,
ψύλλοι, μυρμήγκια, κοριοί κ.α), ιπταμένων εντόμων (μύγες, σφήκες, σκόροι των ρούχων,
κουνούπια -συμπεριλαμβανομένου του κουνουπιού τίγρη) αλλά και αραχνών καθώς και
ακάρεων της οικιακής σκόνης και των κόκκινων ακάρεων των πουλερικών.
12. Τρόπος εφαρμογής:
Το προϊόν εφαρμόζεται με υπολειμματικό ψεκασμό επιφανειών με τη χρήση ψεκαστήρων
χαμηλής πιέσεως.
Υπολογίστε την επιφάνεια που θέλετε να ψεκάσετε και παρασκευάστε την ανάλογη
ποσότητα ψεκαστικού διαλύματος ώστε η δόση εφαρμογής του σκευάσματος να είναι η
ενδεδειγμένη και σύμφωνη με την ετικέτα.
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13. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:
α) Υπολογίστε την επιφάνεια που θέλετε να ψεκάσετε, β) Βάλτε στον ψεκαστήρα τη μισή
ποσότητα νερού από τον τελικό όγκο ψεκαστικού διαλύματος που θέλετε να παρασκευάσετε,
γ) προσθέστε τη δόση του προϊόντος που αναλογεί και ανακινήστε καλά, δ) συμπληρώστε την
υπόλοιπη ποσότητα νερού και ανακινήστε καλά εκ νέου και ε) εφαρμόστε το ψεκαστικό
διάλυμα στην επιθυμητή επιφάνεια.
14. Φάσμα δράσης:
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εσωτερικοί κα
εξωτερικοί
κατοικημένοι χώροι,
χώροι παραγωγής
τροφίμων αλλά
απουσία τροφίμων,
βιομηχανικοί χώροι,
κτηνοτροφικοί χώροι,
μέσα μαζικής
μεταφοράς,
Χώροι πρασίνου.

ΣΤΟΧΟΣ

ΔΟΣΕΙΣ

-Βαδιστικά έντομα
(κοριοί, ψύλλοι,
κατσαρίδες,
μυρμήγκια)
-Ιπτάμενα έντομα
(μύγες κουνούπια,
σφήκες, σκόροι)
-αράχνες, ακάρεα
(οικιακής σκόνης
και κόκκινο άκαρι
των πουλερικών).

100-200 ml
σκευάσματος/
5 λίτρα νερού/
100 τμ
επιφάνειας

ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ
-Καθ’ όλη τη διάρκεια του
έτους

Παρατηρήσεις: Η δράση του διαρκεί για 3 μήνες.
-Επανάληψη: εάν χρειαστεί σε 2-3 εβδομάδες και αναλόγως των συνθηκών (είδος
επιφάνειας, πιθανό ξέπλυμα, ένταση προσβολής)
Επισήμανση του σκευάσματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1272/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
15. Εικονογράμματα κινδύνου

16.

Προειδοποιητική λέξη : Κίνδυνος

17.

Δηλώσεις επικινδυνότητας
Η318
Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
H411
Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Συμπληρωματικές πληροφορίες κινδύνου
ΕUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το
περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
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18.

Δηλώσεις προφύλαξης
Ρ101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή
την ετικέτα
Ρ102 Μακριά από παιδιά
P103 Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής
προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο
Περιέχει: isotridecanol, ethoxylated, polyether modified trisiloxane, calcium
dodecylbenzenesulfonate,alcohols, C11-15-secondary, ethoxylated

19.

Πρώτες Βοήθειες:
P305+P351+P338
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με
νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι
εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P301+P310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2 1 0 7 7 9 3 7 7 7

20. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος:
Διατηρείται σταθερό στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό
και καλά αεριζόμενο, για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.
21. Απαγορεύσεις (Α φράσεις):--22. Καταστήματα πώλησης:
Επιτρέπεται η πώληση των συσκευασιών μέχρι 600ml, από καταστήματα εμπορίας
γεωργικών φαρμάκων και από φαρμακεία, σε ιδιαίτερους χώρους (ράφια, προθήκες κλπ.)
μακριά από καλλυντικά και φάρμακα.
Οι υπόλοιπες συσκευασίες θα πωλούνται μόνο από καταστήματα εμπορίας
γεωργικών φαρμάκων.
Οι συσκευασίες άνω των 600 ml που προορίζονται για χρήση σε κατοικημένους
χώρους, θα αναγράφουν τη 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 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 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.
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ΙΙΙ. H παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι, να καταχωρηθούν οι δραστικές ουσίες Acetamiprid, DTetramethrin και Piperonyl butoxide που περιέχονται στο Dobol Microemulsion, 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 ή να εγκριθεί
σύμφωνα με το αρθ. 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, με την επιφύλαξη του αρθ.89
παρ.2.

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

Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
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