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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Αθήνα,        7/4/2000 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  Αριθ. Πρωτ.:  92296 

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

 

Ταχ. ∆/νση : Ιπποκράτους 3-5 

Ταχ. Κώδικας : 101 64 ΑΘΗΝΑ 

Πληροφορίες: Α. Φονταρά 

Τηλέφωνο: 52 91 411 

TELEFAX: 3617103 
Domark10 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης 

κυκλοφορίας στο φυτοπροστα- 

τευτικό προϊόν (µυκητοκτόνο)  

DOMARK 10 EC 

 

 

ΠΡΟΣ: 1. ISAGRO HELLAS EΠΕ 

Πίνδου 51 

18344 Μοσχάτο 

            (Με απόδειξη) 

2 Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 

α) ∆/νσεις Γεωργίας 

΄Εδρες τους 

β ∆/νσεις Εµπορίου 

Έδρες τους 

3 Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό 

     Ινστιτούτο 

    Τµήµα Ελέγχου  

    Γεωργικών Φαρµάκων  

    Εκάλης 2, 145 61 Κηφισιά 

4. Περιφερειακά Κέντρα  

     Προστασίας Φυτών και 

     Ποιοτικού Ελέγχου 

                  Έδρες τους 

   ΚΟΙΝ.: Αποδέκτες Π.∆.  

 

  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 721/77 για «την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών 

φαρµάκων» και ειδικότερα το άρθρο 2, παρ. 2 και το άρθρο 5, παρ.8. 

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» και ειδικότερα το Κεφ. Β, παρ. 6. 

3. Τη µε αριθ. 83345/28-7-1988 (ΦΕΚ 599/24-8-88) απόφασή µας όσον αφορά «τον 

καθορισµό και την τυποποίηση της σήµανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών 

φαρµάκων» καθώς και το µε αριθ.115/15-5-97 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-97) Π∆. 

4. Τη γνωµοδότηση για το 5
ο
 θέµα της 1

ης
 /18-1-2000 Συνεδρίασης του ΑΣΥΓΕΦ. 

5. Τη µε αριθ. 3396/3-11-98 (B´/1165/9-11-98) απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Γεωργίας για «ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Kων/νο 

Βρεττό και Παρασκευά Φουντά». 

6. Τις από 2-8-94 και 16-7-96 αιτήσεις της ενδιαφερόµενης εταιρείας. 
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Αποφασίζουµε  

 
I. Xορηγούµε οριστική έγκριση κυκλοφορίας µε αριθµό   6804   στο φυτοπροστατευτικό 

προϊόν (µυκητοκτόνο) µε τα ακόλουθα στοιχεία: 

1. Εµπορικό όνοµα: DOMARK 10 EC 

2. Μορφή: Υγρό γαλακτωµατοποιήσιµο (EC) 

3. Εγγυηµένη σύνθεση: tetraconazole 10 % β/o 

                                   βοηθητικές ουσίες: 88,68 % β/β 

4. Καθαρότητα TECHNICAL  από το οποίο παρασκευάζεται: 94 % min. 

5. Παρασκευαστής: ISAGRO SPA Ιταλίας 

6. Αντιπρόσωπος:ISAGRO HELLAS EΠΕ 

7. Τυποποιητής : SIPCAM SpA, Μιλάνο Ιταλία 

8. Συσκευαστής:.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ, ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος 

9. Συσκευασία : 9α. Είδος - Μέγεθος: Φιάλες 50, 100, 250 και 500 κ. εκ., 1 και 5 λίτρων. 

       9β. Υλικό: -Αλουµίνιο 

    -Σίδηρος µε εποχυφαινολική ρητίνη εσωτερικά. 

    -Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), επιφανειακά  

      επεξεργασµένο µε φθόριο. 

10.Στόχος για τον οποίο προορίζεται - Τρόπος δράσης: 

∆ιασυστηµατικό µυκητοκτόνο της οµάδας των DMIs (υποοµάδα τριαζολών), µε 

προληπτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση σε ευρύ φάσµα µυκήτων (Βασιδιοµύκητες, 

Ασκοµύκητες, ∆ευτεροµύκητες). Σε βιοχηµικό επίπεδο δρα παρεµποδίζοντας τη 

βιοσύνθεση της εργοστερόλης. 

11.Τρόπος εφαρµογής: Ψεκασµοί καλύψεως µέχρις απορροής. 

Να µην εφαρµόζεται µε επινώτιο ψεκαστήρα. 

12. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: 

Γεµίστε το δοχείο του ψεκαστικού µηχανήµατος µε τη µισή ποσότητα του απαιτούµενου 

νερού. Προσθέστε τη συνιστώµενη δόση του σκευάσµατος αναδεύοντας καλά και 

συµπληρώστε µε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. 

13.Φάσµα δράσης: 
 

Καλλιέργεια Ασθένεια 

(Παθογόνο) 

∆όση 

κ.εκ./100 

λίτρα 

νερό 

Όγκος 

ψεκαστικού 

Υγρού 

λίτρα/στρ. 

Μεσο-

διάστηµα 

επεµβάσεων 

(ηµέρες) 

 

Χρόνος Εφαρµογής 

Αµπέλι 

 

Ωίδιο 

(Uncinula 

necator) 

25 80-100 12-14 ∆ύο (2) προληπτικές 

εφαρµογές πριν την 

άνθηση (όταν οι 

βλαστοί έχουν µήκος 

5-10 εκ.) και µέχρι 

της αλλαγής του 

χρώµατος των 

ραγών. 
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Νεκταρινιά 

 

Ωίδιο 

(Sphaerotheca 

pannosa) 

 

40 100-150 10-14 Μέχρι τρεις (3) 

προληπτικές 

επεµβάσεις από το 

στάδιο της πτώσης 

των πετάλων µέχρι 

τη σκλήρυνση του 

πυρήνα του καρπού. 

Αγγούρι 

 

Ωίδιο 

(Sphaerotheca 

fuliginea,  

Erysiphe 

cichoracearum) 

50 80-100 10-14 ∆ύο έως τρεις (2-3) 

προληπτικές µη 

διαδοχικές 

επεµβάσεις ανάλογα 

µε τις επικρατούσες 

συνθήκες. 

Παρατηρήσεις: 

∆ιαχείριση ανθεκτικότητας: 

-Χρήση του DOMARK 10 EC µόνο προληπτικά και σε συνδυασµό ή εναλλαγή µε 

µυκητοκτόνα κατά προτίµηση επαφής ή µυκητοκτόνα που δεν εµφανίζουν διασταρωτή 

ανθεκτικότητα µε εκείνα της οµάδας των DMIs, στην οποία ανήκει και το tetraconazole. 

-Χρήση µόνο της εγκεκριµένης δοσολογίας. 

14.Φυτοτοξικότητα: 

∆εν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώµενες καλλιέργειες και δόσεις για τις Ελληνικές 

εδαφοκλιµατικές συνθήκες. 

15. Συνδυαστικότητα:-- 

16. Σηµάνσεις Τοξικότητας: Xn-Eπιβλαβές, Xi-Eρεθιστικό 

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο ( R φράσεις): 

R22 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 

       R36/38 Ερεθίζει τα µάτια και το δέρµα. 

R62 Πιθανός κίνδυνος για εξασθένιση γονιµότητας. 

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστηµα (R φράσεις): 

R51 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς. 

R53 Μπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες επιδράσεις στο υδάτινο περιβάλλον. 

 19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δηµόσια υγεία (S και SY φράσεις): 

      S1/2 Φυλάξτε το κλειδωµένο και µακριά από παιδιά. 

      S13 Φυλάξτε το µακρυά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές. 

      S20/21 Όταν το χρησιµοποιείτε µην τρώτε, µην πίνετε, µην καπνίζετε. 

      S24/25 Αποφεύγετε επαφή µε το δέρµα και µε τα  µάτια. 

     S36/37 Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάµιξη/φόρτωση και τον ψεκασµό και 

   ολόσωµη φόρµα κατά τον ψεκασµό. 

     S39   Φοράτε συσκευή προστασίας µατιών/προσώπου. 

         Να µην εφαρµόζεται µε επινώτιο ψεκαστήρα. 

20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο : 

Σε περίπτωση εισπνοής µεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Κάντε τεχνητή 

αναπνοή αν είναι απαραίτητο. 

Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα αποµακρύνετε τα λερωµένα ρούχα και πλύνετε την 

περιοχή του δέρµατος µε άφθονο νερό και σαπούνι. 

Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια ξεπλύντε τα µε άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική συµβουλή. 

Σε περίπτωση κατάποσης ξεπλύνετε το στόµα. Ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή. Ποτέ 

µη δίνετε οτιδήποτε από το στόµα σε άτοµο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. 

Αντίδοτο: Εφαρµόστε συµπτωµατική θεραπεία. 

     Τηλ. Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: (01) 77 93 777 
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21. Προφυλάξεις για το οικοσύστηµα (SO φράσεις): 

SO3 Μη ρυπαίνετε τα νερά µε το σκεύασµα ή τη συσκευασία του. 

  Αποφεύγετε τη διασπορά ψεκαστικών σταγονιδίων σε υδάτινες επιφάνειες. 

22. Απαγορεύσεις (Α φράσεις): 

Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες. 

23.Περιορισµοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις): 

(Π1) Τελευταία επέµβαση πριν τη συγκοµιδή: 

       Αµπέλι: 14 ηµέρες 

            Νεκταρινιά: 14 ηµέρες 

           Αγγουριά:    7 ηµέρες 

Προσοχή: Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή 

αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον. 

 

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσµατος  - Συνθήκες αποθήκευσης: 

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε  καλά αεριζόµενο, δροσερό και 

χωρίς υγρασία χώρο, µακριά από πηγή θερµότητας, σπίθα ή φλόγα. 

Στις συνθήκες αυτές το σκεύασµα µένει σταθερό για δύο (2) χρόνια. 

 

ΙΙ. Ετικέτα: 

α. Να είναι σύµφωνη µε το άρθρο 22, παρ. 1, του Ν.721/77 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. 2004. 
β. Εντός του τελευταίου εξαµήνου πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, θα υποβληθεί 

από τον κάτοχο αυτής εφόσον ενδιαφέρεται αίτηση ανανέωσης. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

               Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

 

 

 

          ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ 


