
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Αθήνα,   28 – 1 - 2003 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ    Αριθ. πρωτ.:    91966 
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
 

Ταχ. ∆/νση:    Ιπποκράτους 3-5         ΠΡΟΣ: 1) ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε. 
Ταχ. Κώδικας: 101 64 - ΑΘΗΝΑ     Φλέµινγκ 15 
TELEFAX:    210 36 17 103     151 23 - ΜΑΡΟΥΣΙ 
Πληροφορίες:   Ηλ. Νασιόπουλος     (µε απόδειξη) 
Τηλέφωνο:    210 212 45 08          2) Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 

                α) ∆ιευθύνσεις Γεωργίας 
                  Έδρες τους 
                   β) ∆ιευθύνσεις Εµπορίου 
                  Έδρες τους 
               3) Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό 
         Ινστιτούτο 
         Τµήµα  Ελέγχου Γεωργικών 
ΘΕΜΑ: “Χορήγηση  οριστικής  έγκρισης   Φαρµάκων 
      κυκλοφορίας  στο  φυτοπροστα-   Εκάλης 2, 145 61 - Κηφισιά 
      τευτικό  προϊόν  (εντοµοκτόνο)           4) Τµήµατα  Β,  Γ και  Ε  ∆/νσής µας 
      ΑΛΑΤΑ ΚΑΛΙΟΥ ΛΙΠΑΡΩΝ 
      ΟΞΕΩΝ – DUXON 13,9 SL ”           ΚΟΙΝ.: ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ Π.∆. 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
 
    Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του  Ν. 721/77  (ΦΕΚ  298/Α/1977)  «για την έγκριση κυκλοφορίας και τον 
έλεγχο των γεωργικών φαρµάκων»  και ειδικότερα τα άρθρα  2  (παρ. 2)  και  5  (παρ.  2 και 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  Κεφάλαιο  Β΄  (παρ. 1). 

3. Τη µε αριθ.  83345/28-7-88  (ΦΕΚ  599/Β/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)  Προεδρικό ∆ιάταγµα. 

4. Την µε αριθ.  72484/20.4.88  Απόφασή µας, µε την οποία χορηγήθηκε η µε αριθ.  1526  
οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο όµοιας σύνθεσης φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντοµοκτόνο)  
SAVONA. 

5. Τη µε αριθ.  399580/30-10-2001  (ΦΕΚ  1479/Β/31-10-2001)  κοινή Απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας για  ″Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
Γεωργίας Ευάγγελο Αργύρη και Φώτη Χατζηµιχάλη ″. 

6. Τις από  18-2-2002,  3-10-2002,  10-10-2002  και  31-10-2002  σχετικές αιτήσεις της 
ενδιαφερόµενης εταιρείας, καθώς και το από  10-10-2002  πρωτόκολλο πληρότητας του 
σχετικού φακέλου. 
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Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 
 

I. Xορηγούµε  οριστική  έγκριση  κυκλοφορίας  µε  αριθµό  1965  στο  φυτοπροστατευτικό  προϊόν  
(εντοµοκτόνο)  µε τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

1. Εµπορικό όνοµα:  ΑΛΑΤΑ ΚΑΛΙΟΥ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ – DUXON 13,9 SL 
2. Μορφή:  Υγρό υδατοδιαλυτό (SL) 
3. Εγγυηµένη σύνθεση: άλατα καλίου λιπαρών οξέων  13,9% β/β 

βοηθητικές ουσίες:  86,1% β/β 
4. Καθαρότητα technical από το οποίο παρασκευάζεται:  100%. 
5. Παρασκευαστής:  Duxon ApS,  Norre Torv 1,  P.O. Box 144,  DK-9800,  Hjorring,  ∆ανίας. 
6. Αντιπρόσωπος:  ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.,  Φλέµινγκ 15,  151 23 – Μαρούσι. 
7. Τυποποιητής:  ο παρασκευαστής. 
8. Συσκευαστής:  ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.,  Αγ. Ιωάννης – Στυλίδα Φθιώτιδας. 
9. Συσκευασία: 9α. Είδος - Μέγεθος:  i)  Φιάλες των  250  κ.εκ.  και  του  1  λίτρου. 

ii) ∆οχεία των  5  και  10  λίτρων. 
 9β. Υλικό:  HDPE  (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας). 

10.Στόχος για τον οποίο προορίζεται-Τρόπος δράσης:  Εντοµοκτόνο για την καταπολέµηση 
κυρίως του αλευρώδη στα πλαίσια εφαρµογής προγράµµατος ολοκληρωµένης καταπολέµησης 
σε συνδυασµό µε το παράσιτο  ENCARSIA FORMOSA,  σε  τοµάτα  και  αγγούρι. 
Συνιστάται επίσης για  αφίδες,  θρίπες,  ακάρεα,  κοκκοειδή,  βαµβακάδα,  ψύλλα,  βρωµούσες  
και  τζιτζικάκια  σε όλες τις καλλιέργειες υπαίθρου:  λαχανικά  (φασόλια,  µπιζέλια,  
κολοκυνθοειδή,  λάχανα,  κουνουπίδια,  τοµάτα,  πιπεριά,  µελιτζάνα),  µηλιά,  αχλαδιά,  
εσπεριδοειδή,  αµυγδαλιά,  φουντουκιά,  καρυδιά,  βερικοκιά,  ροδακινιά,  νεκταρινιά,  αµπέλι,  
καλλωπιστικά φυτά,  φυτά εσωτερικού χώρου. 
∆ρα δι’ επαφής. 
 

11.Τρόπος εφαρµογής: Πρέπει να γίνεται ψεκασµός πλήρους καλύψεως του φυλλώµατος. Το νερό 
που θα χρησιµοποιηθεί δεν πρέπει να είναι  “σκληρό”.  Αν είναι δυνατόν να χρησιµοποιείται 
βρόχινο ή αποσταγµένο νερό. ∆εν πρέπει να γίνεται εφαρµογή µε δυνατό ήλιο ή µεγάλη 
υγρασία. ∆εν πρέπει να ψεκάζονται φυτά που βρίσκονται σε κατάσταση stress. 

 

12.Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:  Γεµίζουµε το ψεκαστικό δοχείο µέχρι τη µέση µε 
νερό. Ρίχνουµε µέσα στο ψεκαστικό δοχείο την απαιτούµενη δόση. Συµπληρώνουµε στην 
συνέχεια µε το απαιτούµενο νερό µε συνεχή ανάδευση. 

 

13.Φάσµα δράσης: 
 

ΠΕ∆ΙΟ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΤΟΧΟΙ ∆ΟΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Εσπεριδοειδή 
(Λεµονιά, 
µανταρινιά, 
πορτοκαλιά, 
γκρειπ φρούτ) 

Αλευρώδης 
( Aleurothrixus flocossus ) 
Αφίδες 
(Aphis spp) 
Κοκκοειδή. 
(Diaspididae 
Coccidae) 
Θρίπες 
(Thrips spp.)  
Ακάρεα 
 

1900 κ.εκ. / 100 
λίτρα νερό 

Με την εµφάνιση της 
προσβολής και 
επανάληψη µε την 
επανεµφάνιση των 
εντόµων. 
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ΠΕ∆ΙΟ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΤΟΧΟΙ ∆ΟΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Ακρόδρυα 
( Αµυγδαλιά, 
Φουντουκιά, 
Καρυδιά) 

Αφίδες 
( Callipterus juglandis, 
Chromaphis juglandicola, 
Myzocallis coryli, 
Corylobium avelanae) 
Θρίπες 
( Drepanothrips reuteri) 
Κοκκοειδή 
( Diaspididae 
Coccidae)  
Ακάρεα 
 

1900 κ.εκ. / 100 
λίτρα νερό 

Με την εµφάνιση της 
προσβολής και 
επανάληψη µε την 
επανεµφάνιση των 
εντόµων. 

Μηλοειδή 
(Μηλιά, 
Αχλαδιά) 

Αφίδες 
( Aphis spp.) 
Κοκκοειδή 
( Diaspididae) 
Θρίπες 
( Thripidae) 
Ψύλλα 
( Psylla pyri) 
Ακάρεα 
 

’’               ’’ 

Πυρηνόκαρπα 
( Βερυκοκιά, 
ροδακινιά , 
νεκταρινιά) 

Αφίδες  
(Aphis spp. 
Myzus spp.) 
Θρίπες 
( Thrips spp.) 
Κοκκοειδή 
(Diaspididae) 
Βαµβακάδα 
(Pseudalacaspis pentagona)
Ακάρεα 

’’               ’’ 

Αµπέλι Θριπες 
( Thripidae) 
Κοκκοειδή 
( Diaspididae, Coccidae) 
Τζιτζικάκια 
(Empoasca vitis) 
Ακάρεα 
(Eriophyes vitis) 

’’               ’’ 

Λαχανικά 
(τοµάτα, 
αγγούρι, 
πιπεριά, 
µελιτζάνα, 
φασόλια, 
µπιζέλια, 

Αλευρώδης 
(Trialeurodes vaporariorum)
Αφίδες  
(Aphis gossypii 
Aphis fabae  
Myzus persicae) 
 

’’               ’’ 
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κολοκυνθοειδή, 
λάχανα, 
κουνουπίδια) 

Βρωµούσες 
(Palonema prasina, Nezara 
viridula , Aelia rostrata , 
Chlorochloa sp) 
Θρίπες 
(Frankliniella occidentalis) 
Ακάρεα 
 

’’               ’’ 

Καλλωπιστικά, 
Φυτά 
εσωτερικού 
χώρου 

Αφίδες 
( Aphis spp.) 
Θρίπες 
( Thrips spp.) 
Κοκκοειδή 
Ακάρεα 
 

’’               ’’ 

 
 

    Παρατηρήσεις: 
1. Στα πλαίσια της ολοκληρωµένης καταπολέµησης του αλευρώδη στην τοµάτα και το 

αγγούρι θερµοκηπίου και υπαίθρου, γίνεται εφαρµογή όταν ο πληθυσµός του αλευρώδη 
είναι 3 περίπου ακµαία ανά δυο φύλλα και 10-20 προνύµφες 2ου και 3ου σταδίου ανά φύλλο 
ή µεγαλύτερος. Στη συνέχεια (µετά πάροδο 1-2 ηµερών) γίνεται η πρώτη εξαπόλυση του 
παρασίτου Encarsia Formosa σε πληθυσµό 2-3 άτοµα/ φυτό για καλλιέργεια θερµοκηπίου ή 
2000-3000 άτοµα / στρέµµα για καλλιέργεια υπαίθρου. 
Εφόσον τα αποτελέσµατα της δράσης του παρασίτου δεν είναι ικανοποιητικά και ο αριθµός 
των ακµαίων και προνυµφών του αλευρώδη είναι εκείνος που αναφέρθηκε πιο πάνω γίνεται 
δεύτερη εφαρµογή του σκευάσµατος πριν από τη 2η και 3η εξαπόλυση του Encarsia 
Formosa ∆ιατηρείται ένα διάστηµα 15 ηµερών µεταξύ των δυο ψεκασµών. 

2. Όγκος ψεκαστικού υγρού ανά στρέµµα: 
Εσπεριδοειδή:  200-400  λίτρα. 
Ακρόδρυα:  100-150  λίτρα. 
Μηλοειδή:  150-250  λίτρα. 
Πυρηνόκαρπα: 150-250  λίτρα. 
Αµπέλι:   50-150  λίτρα. 
Λαχανικά:   50-150  λίτρα. 

3. Αριθµός εφαρµογών ανά καλλιεργητική περίοδο:  1-4  εφαρµογές. 
 

14. Φυτοτοξικότητα:  ∆εν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώµενες δόσεις και καλλιέργειες. 
 

15. Συνδυαστικότητα:  ∆εν συνδυάζεται µε αλκαλικά σκευάσµατα και ροτενόνη. 
 

16. Σηµάνσεις Τοξικότητας:   ----- 
 

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις): 
      R36/38 -Ερεθίζει τα µάτια και το δέρµα. 
 

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστηµα (RΟ & R φράσεις): 
      RO3 -Σχετικά µη τοξικό για τις µέλισσες. 
      RO6 -Βλαβερό για τα ψάρια. 

 

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δηµόσια υγεία (S και SY φράσεις): 
      S1/2 -Φυλάξτε το κλειδωµένο µακριά από παιδιά. 
      S13 -Φυλάξτε το µακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές. 

  S16 -Κρατήστε το µακριά από ανοικτή φλόγα. 
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  S26 -Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια ξεπλύνετε µε άφθονο νερό για  15  λεπτά. 
 Αν ο ερεθισµός επιµένει συµβουλευτείτε οφθαλµίατρο. 

  S28 -Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα πλυθείτε καλά µε άφθονο νερό. 
  S35 -Kαταστρέψτε τα κενά συσκευασίας 
  SΥ4 -Φοράτε γυαλιά όταν ψεκάζετε. 
  SΥ10 -Μην αυξάνετε τις δόσεις. 
  SΥ11 -Μην αδειάζετε το περιεχόµενο σε αρδευτικούς ή υδρευτικούς αγωγούς ή πηγάδια. 

 

20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο: 
     Σε περίπτωση κατάποσης να χορηγηθεί γάλα και να προκληθεί εµετός. 
     Αντίδοτο: ∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συµπτωµατική θεραπεία. 
     Τηλέφωνο Κέντρου ∆ηλητηριάσεων:  210 7793777. 
 

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστηµα (SO φράσεις):   ----- 
 

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:  ---  (µπορεί να χρησιµοποιηθεί µέχρι και πριν τη 
           συγκοµιδή). 
 

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσµατος - Συνθήκες αποθήκευσης: 
∆ιατηρείται σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόµενο, στην αρχική του απαραβίαστη 
συσκευασία. Σε αυτές τις συνθήκες αυτές παραµένει σταθερό για δύο  (2)  χρόνια. 

 
ΙΙ. Κείµενο Ετικέτας: 

α. Να είναι σύµφωνο 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. 
 

ΙII. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει µέχρι   31-12-2007. 
β. Εντός του τελευταίου εξαµήνου πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, θα υποβληθεί από τον 

κάτοχο αυτής αίτηση ανανέωσης. 
 
 

 
            Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
 
 
 
                  Ε. ΑΡΓΥΡΗΣ 
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