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Αναρτητέα στο διαδίκτυο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα

16-1-2014

Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδ. : 176 71 – Καλλιθέα
TELEFAX :210 92 12 090
Πληροφορίες:E. Θραψανάκη
Τηλέφωνο :210 92 87 249

ΠΡΟΣ : Τουτουτζιδάκης Αντώνιος
& Σια Ε.Ε.,
Τσιτούρη 22,
152 31 Χαλάνδρι.

Αριθ. Πρωτ.:9788/111779Π.Ε

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της έγκρισης του βιοκτόνου προϊόντος (εντομοκτόνο) KILLMETHRIN
2.5SC, ως προς τον κάτοχο της έγκρισης, τον υπεύθυνο επικοινωνίας, τον υπεύθυνο
για την τελική διάθεση στην αγορά, τον παρασκευαστή και το εργοστάσιο
παρασκευής της δραστικής ουσίας, τον παρασκευαστή του σκευάσματος, το
εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος, τη συσκευασία, τη
σήμανση και τα καταστήματα πώλησης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Έχοντας υπ’όψη:
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. 6.
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. Την από 16-9-2013 αίτηση τροποποίησης της εταιρείας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος &Σια Ε.Ε.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
I. Τροποποιούμε τη με αριθμ. ΤΠ18-0061 οριστική έγκριση που χορηγήθηκε με την με αριθ.
12942/128243ΠΕ/22-3-2013 απόφασή μας, στο βιοκτόνο προϊόν KILLMETHRIN 2.5SC
(deltamethrin 2,5 % β/o), ως προς τον κάτοχο της έγκρισης, τον υπεύθυνο επικοινωνίας,
τον υπεύθυνο για την τελική διάθεση στην αγορά , τον παρασκευαστή και το εργοστάσιο
παρασκευής της δραστικής ουσίας, τον παρασκευαστή του σκευάσματος, το εργοστάσιο
παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος, τη συσκευασία, τη σήμανση και τα
καταστήματα πώλησης, η οποία διαμορφώνεται ως ακολούθως:
Εμπορικό όνομα: KILLMETHRIN
Μορφή: Συμπυκνωμένο Εναιώρημα (SC).
Εγγυημένη σύνθεση : deltamethrin 2,5 % β/ο
βοηθητικές ουσίες 97,45 % β/β
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 98%
min.
Παρασκευαστής της δ.ο.: Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd, Ινδία.
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: Heranba Industries Ltd., Ινδία
Κάτοχος της έγκρισης: Sharda Europe B.V.Β.A., Josef Mertensstraat 142, 1702 Dilbeek,
Βέλγιο.
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Τουτουτζιδάκης Αντώνιος &Σια Ε.Ε., Τσιτούρη 22, 152 31
Χαλάνδρι.
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: Sharda Balkan. Μον. ΕΠΕ., Παύλου Μελά
1, Χαλάνδρι.
Παρασκευαστής του σκευάσματος: Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd, Domnic Holm,
29th Road – B Bandra (W) – Mumbai – Ινδία
Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος: 1. LUQSA, Ισπανία. 2. SPACHEM S.L Ισπανία,
3. CHEMARK KFT, Ουγγαρία. 4. ORGANIKA-SARZYNA, Πολωνία. 5. DTS-OABE SL., Ισπανία.
6. Comercial Química Massó, S.A, Ισπανία. 7. IRCA SERVICES S.P.A., Ιταλία. 8. ΕΛΛΑΓΡΕΤ
ΑΕΒΕ.
Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος: 1. LUQSA, Ισπανία. 2. SPACHEM S.L Ισπανία,
3. CHEMARK KFT, Ουγγαρία. 4. ORGANIKA-SARZYNA, Πολωνία. 5. DTS-OABE SL., Ισπανία.
6. Comercial Química Massó, S.A, Ισπανία. 7. IRCA SERVICES S.P.A., Ιταλία. 8. ΕΛΛΑΓΡΕΤ
ΑΕΒΕ.
Συσκευασία: Είδος – Μέγεθος: Φιάλες ή δοχεία των 5, 10, 20, 50, 100, 150, 200, 250, 300,
500, 600, 750, 800κ.εκ. και 1 ,2, 5 και 10 λίτρων με τυπωμένη την ετικέτα.
Υλικό συσκευασίας: Πλαστικό από ΡΕ, PET, HDPE, COEX.
Οι φιάλες των 1, 5, 10 και 20 κ.εκ. με βιδωτό πώμα ασφαλείας
Οι υπόλοιπες συσκευασίες, με βιδωτό πώμα ασφαλείας και επαγωγικό
(LDPE + αλουμίνιο + χαρτί).
Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:
Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση ιπτάμενων και
βαδιστικών εντόμων.
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Τρόπος εφαρμογής:
Ψεκασμός εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών.
Ψεκασμός των επιλεγμένων επιφανειών από κατάλληλη απόσταση (0,5-1 μέτρο) για
ομοιόμορφη διαβροχή τους. Ο ψεκασμός κατευθύνεται στις επιφάνειες και ποτέ στον
αέρα, μέχρι να διαβραχούν καλά, χωρίς να τρέχουν σταγόνες.
Κατά τον ψεκασμό έχετε ανοιχτά παράθυρα και πόρτες και απομακρυνθείτε από το
δωμάτιο μέχρι να στεγνώσουν οι επιφάνειες και να αεριστεί ο χώρος. Η διάρκεια δράσης
του εξαρτάται από τις κλιματολογικές συνθήκες, την απορροφητικότητα των επιφανειών
και τη συχνότητα καθαρισμού τους. Ο ψεκασμός επαναλαμβάνεται μόνο όταν αρχίσουν
να εμφανίζονται ξανά ζωντανά έντομα.
Κατσαρίδες: Ψεκάζουμε σκοτεινά και υγρά σημεία σε υπόγεια, σοφίτες, αποθήκες, μέσα
(απουσία τροφίμων) και κάτω από ντουλάπια ή άλλα μεγάλα αντικείμενα, γύρω και κάτω
από ηλεκτρικές συσκευές, σε τουαλέτες και λεβητοστάσια.
Μύγες: Ψεκάζουμε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες των καταλυμάτων των ζώων
(στάβλοι κτλ) των κατοικιών και άλλων κτισμάτων με ιδιαίτερη προσοχή στις γωνίες.
Συστήνεται ένας δεύτερος ψεκασμός στις εστίες μόλυνσης (κοπροσωροί, σκουπίδια κτλ)
2-3 ημέρες μετά τον πρώτο για την καταπολέμηση των νεοεκκολαφθέντων εντόμων.
Αράχνες: Πάνω στις αράχνες και στους ιστούς, στις γωνίες των τοίχων, κάτω από έπιπλα
και άλλα μεγάλα αντικείμενα.
Μυρμήγκια: Γύρω από πόρτες και παράθυρα, κατά μήκος των σοβατεπί, στα κενά
ξύλινων επενδύσεων και τοίχων και του πατώματος, πίσω και κάτω από ντουλάπια,
ηλεκτρικές συσκευές και μεγάλα αντικείμενα, κάτω από το νεροχύτη και όπου περπατούν
μυρμήγκια.
Κοριοί: Στα κρεβάτια, στα σανίδια τους αλλά όχι στα στρώματα και τα στρωσίδια, κάτω
από χαλιά, έπιπλα κτλ
Κουνούπια: Ψεκάζουμε εσωτερικούς τοίχους, οροφές κατοικιών, στάβλων, αποθηκών
κτλ. Τα σημεία εφαρμογής είναι ανάλογα με τις προτιμήσεις των τοπικών ειδών
κουνουπιών. Ο ψεκασμός κατευθύνεται στο κατώτερο ή ανώτερο μέρος τοίχων. Σε
ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι ανάγκη να γίνει ψεκασμός στην κάτω επιφάνεια
των επίπλων ή τις εξωτερικές προεκτάσεις της στέγης.
Απεντομώσεις κενών αποθηκών: Ψεκάζουμε ομοιόμορφα τις επιφάνειες των κενών
αποθηκών.
Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:
Γεμίστε τον ψεκαστήρα με νερό μέχρι τη μέση, προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα
σκευάσματος αναδεύοντας καλά και συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την
ανάδευση.
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Οδηγίες και πληροφορίες για τη xρήση του σκευάσματος:
Χρησιμοποιείστε το περιεχόμενο της συσκευασίας με προσοχή.
Μην τρώτε, μην καπνίζετε και βάζετε τα χέρια σας στα μάτια, τη μύτη και το στόμα
την ώρα που ψεκάζετε.
Μικρά παιδιά, γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή θηλασμού, άρρωστοι,
κατοικίδια ζώα, ωδικά πουλιά και γυάλες με ψάρια πρέπει να απομακρύνονται από τους
ψεκασμένους χώρους.
Μην εφαρμόζετε σε επιφάνειες που προορίζονται για τη συντήρηση, τη
προπαρασκευή, και την κατανάλωση τροφίμων.
Καλύψτε τρόφιμα, εξοπλισμό προετοιμασίας και φύλαξης τροφίμων και σκεύη
φαγητού πριν τη χρήση.
Μην ψεκάζετε επάνω σε φλόγα ή πυρακτωμένες επιφάνειες θερμαντικών ή
μαγειρικών συσκευών, καθώς και σε καλώδια ή συνδέσεις ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων.
Μετά από κάθε εφαρμογή πλένετε καλά με νερό και σαπούνι τα χέρια και το
πρόσωπό σας, καθώς και τα σημεία του σώματός σας που έχουν ρυπανθεί.
Μην πιάνετε με τα χέρια σας τις ψεκασμένες επιφάνειες και ιδίως τα παιδιά.
Μην παρασκευάζετε ψεκαστικό υγρό περισσότερο από αυτό που θα χρειασθείτε.
Μην αφήνετε τη συσκευασία σε μέρη που τα βλέπει ο ήλιος.
Αποθηκεύστε το σκεύασμα και τον ψεκαστήρα μακριά από τρόφιμα ή μαγειρικά
σκεύη, σε μέρος δροσερό που δεν το φθάνουν τα παιδιά.
Αερίζετε πολύ καλά τους χώρους, πριν την επανείσοδό σας.

Φάσμα δράσης – πεδίο εφαρμογής - δόσεις:
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΤΟΧΟΙ

ΔΟΣΕΙΣ

Οικιακοί,
βιομηχανικοί χώροι
και κενές αποθήκες.

Kουνούπια

Για κουνούπια 10-20 κ.εκ.σκευάσματος σε 1 lit
νερού εφαρμόζεται με ψεκασμό σε 15-20 m2
επιφάνειας.

Κατσαρίδες
Μύγες
Kοριοί
Μυρμήγκια
Αράχνες

Για κατσαρίδες, μυρμήγκια, κοριούς μύγες,
αράχνες 4-6 κ.εκ.σκευάσματος σε 1 lit νερού
εφαρμόζεται με ψεκασμό σε 10 m2 επιφάνειας
Στις κενές αποθήκες εφαρμόζεται 40 κ.εκ.
σκευάσματος σε 500 m2 επιφάνειας
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Παρατηρήσεις:
1. Να γίνεται τοπική χρήση σε σημεία που συχνάζουν συνεχώς έντομα, όπως σε χαραμάδες
και ρωγμές.
2. Να μη χρησιμοποιείται σε είδη ρουχισμού, σε κλινοσκεπάσματα, ή σε μαλακά είδη
επίπλωσης.
3. Τρόφιμα που τυχόν έχουν αποθηκευτεί στο χώρο της επέμβασης, πρέπει να
απομακρύνονται από το χώρο αυτό, ή να προστατεύονται με αδιάβροχο κάλυμμα πριν την
επέμβαση.
4. Μην το εφαρμόζεται απευθείας πάνω σε ζώα.
5. Να μην εφαρμόζεται σε αποχετεύσεις ή γύρω από αυτές.
Συνδυαστικότητα: Δε συνδυάζεται με άλλα σκευάσματα
Επισήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008
που εφαρμόζεται υποχρεωτικά από 1/6/2015
Εικονογράμματα κινδύνου

Προειδοποιητική λέξη : Προσοχή
Δηλώσεις επικινδυνότητας
H410: Πολύ 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.
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
P260 Μην αναπνέετε σταγονίδια
P262 Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα
Καταστήματα πώλησης:
Επιτρέπεται η πώληση των συσκευασιών μέχρι 300κ.εκ., 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 και θα αναγράφουν τη φράση «επιτρέπεται η πώληση μόνο σε συνεργεία που
έχουν άδεια απεντομώσεων - μυοκτονιών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων».
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ΙΙ.

Το κείμενο ετικέτας να είναι σύμφωνο με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
528/2012 και με την παρούσα απόφαση.

III.

Η εταιρεία Sharda Balkan Μον. ΕΠΕ, αναλαμβάνει την ευθύνη για τα ήδη υπάρχοντα
αποθέματα του σκευάσματος που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά

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

Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
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