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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αθήνα,     30-1-2008 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   Αριθ. πρωτ.:   115735 

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

Ταχ. ∆/νση:        Λ. Συγγρού 150 

Ταχ. Κώδικας:   176 71 – ΑΘΗΝΑ 

TELEFAX:        210 92 12 090 

Πληροφορίες:    Ηλ. Νασιόπουλος 

Τηλέφωνο:         210 928 72 11 

E-mail:               syg046@minagric.gr  

 

 
 

 

 

 ΘΕΜΑ:“Χορήγηση οριστικής έγκρισης 
                 στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 

                 (κοχλιολειµακοκτόνο) 

                 YPSILON-MERIDIEN 5 GB ” 

              ΠΡΟΣ: ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε. 

          ∆. Γληνού 32,  

          54249-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

          (µε απόδειξη) 
 

ΚΟΙΝ.: 1) Γραφείο κ. Υπουργού 

2) Γραφείο Γεν. Γραµ. κ. Κ. Σκιαδά 

3) Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή 

    Φυτικής Παραγωγής 

              4) Μ.Φ.Ι.      (µε e-mail) 

                   5) Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. 

                       Έδρες τους      (µε e-mail) 

              6) Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 

                  ∆ιευθύνσεις Γεωργίας 

 ΄Εδρες τους     (µε e-mail) 
              7) Τµήµατα Β΄, Γ΄, Ε΄ της ∆/νσής µας 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του  Π.∆. 115/97  (ΦΕΚ Α΄/104/30.5.97)  «έγκριση, διάθεση στην αγορά και 

έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συµµόρφωση προς την οδηγία  91/414/ΕΟΚ  του 

Συµβουλίου όπως έχει συµπληρωθεί»  και ειδικότερα τα άρθρα 8 (παρ. 2 και 3) και 9 (παρ. 1). 

2. Τη µε αριθ.  85418/24.8.88  (ΦΕΚ  Β΄/674/13.9.88)  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 Β΄/599/24.8.88) Απόφασή µας όσον αφορά «τον καθορισµό 

και την τυποποίηση της σήµανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρµάκων». 
4. Τη µε αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β΄/19-9-2002) ΚΥΑ µε θέµα την “ταξινόµηση, 

συσκευασία και επισήµανση επικίνδυνων παρασκευασµάτων”, όπως τροποποιήθηκε µε τη µε αριθ. 

73/2-6-2006 (ΦΕΚ 832/Β/6-7-2006) ΚΥΑ, καθώς και τη µε αριθ. 108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 1121/Β΄/8-

8-2003) απόφασή µας, µε θέµα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρµογής της ΚΥΑ 265/2002 στα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα». 

5. Τη µε αριθ.  123351/23.12.2006  Απόφασή µας µε την οποία χορηγήθηκε η µε αριθ.  5015  

οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν  (κοχλιολειµακοκτόνο)  METALDEHYDE-

ΦΑΡΜΑ ΧΗΜ 5 GB,  το οποίο περιέχει την ίδια δραστική ουσία, και έχει την ίδια 

περιεκτικότητα και µορφή. 

6. Το Π.∆. 206/2007 «∆ιορισµός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 232 Α΄). 

7. Τη µε αριθ. 263545/4.1.2008 (ΦΕΚ 47/Β΄/18.1.2008) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων για "µεταβίβαση στους Γενικούς Γραµµατείς, Ειδικό Γραµµατέα, 

Προϊσταµένους Γενικής ∆ιεύθυνσης, Προϊσταµένους ∆ιεύθυνσης και Προϊσταµένους Τµήµατος 

της εξουσίας να υπογράφουν µε “Εντολή Υπουργού”". 

8. Τις από  20-11-2006,  10-10-2007  και  13-11-2007  αιτήσεις της εταιρείας  ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε.,  

καθώς και το από  13-11-2007  πρωτόκολλο εξέτασης φακέλου. 
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Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 
 

I. Xορηγούµε στην εταιρεία  ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε.,  οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά µε 

αριθµό  5017  του φυτοπροστατευτικού της προϊόντος  (κοχλιολειµακοκτόνο)  µε τα 

ακόλουθα στοιχεία: 

1. Εµπορικό όνοµα:  YPSILON-MERIDIEN 5 GB 

2. Είδος (µορφή) σκευάσµατος:  Κοκκώδες δόλωµα  (GB)  

3. Εγγυηµένη σύνθεση:   metaldehyde  5% β/β 

       βοηθητικές ουσίες:  94,90% β/β 
4. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία:  98% min. 

5. α. Παρασκευαστής της δ.ο.:  JOC GREAT WALL CORP., Κίνα. 

β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:  JOC GREAT WALL CORP., Κίνα.  (Η ∆ιεύθυνση του 

εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσµατος και θεωρείται εµπιστευτικό στοιχείο). 
6. α. Κάτοχος της έγκρισης:  ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε.,  ∆. Γληνού 32,  542 49 - Θεσσαλονίκη.   

β. Υπεύθυνος επικοινωνίας:   ---- 

γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήµανση:  ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε.  

7.  Παρασκευαστής του σκευάσµατος:  ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε.,  ∆. Γληνού 32,  542 49 - Θεσσαλονίκη.  

8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσµατος:  CHEMIA S.p.A.,  Iταλία.  (Η ∆ιεύθυνση του 

εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσµατος και θεωρείται εµπιστευτικό στοιχείο). 

9. α. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσµατος:  CHEMIA S.p.A.,  Iταλία. (Η ∆ιεύθυνση του 

εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσµατος και θεωρείται εµπιστευτικό στοιχείο). 

β. Συσκευασίες:  - 9α Είδος-Μέγεθος: i) Σακούλες τυπωµένες ή κουτιά των 100, 200, 

500 γραµµαρίων και 1 κιλού 

 ii) Σάκοι των 5, 10, 20 και 25 κιλών. 

-  - 9β Υλικό συσκευασίας: i) Σακούλα πολυαιθυλενίου. 

           ii) Κουτιά χάρτινα µε εσωτερική σακούλα πολυαιθυλενίου. 

iii) Σάκοι χάρτινοι τρίφυλλοι, µε εσωτερική επένδυση πολυαιθυλενίου. 

iv) Σάκοι πολυαιθυλενίου τυπωµένοι. 

10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται-Τρόπος δράσης:  Κοχλιολειµατοκτόνο για την 

καταπολέµηση σαλιγκαριών και γυµνοσαλιάγκων. ∆ρα από στοµάχου. 

11. Τρόπος εφαρµογής:   Σκορπίζεται µε µηχανικούς διανοµείς ή πεταχτά µε το χέρι γύρω από τα φυτά 

και τα δένδρα. Εφαρµόζεται και στη γραµµή σποράς σε πλάτος 20 εκ. ή σε λωρίδες γύρω από τις 

καλλιέργειες για να εµποδίσει τη µετανάστευση των σαλιγκαριών από άλλες περιοχές. 

12. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: ---- 

13. Φάσµα δράσης: 
 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ∆ΟΣΕΙΣ 

(κιλά/στρέµµα) 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Στη γραµµή σποράς σε πλάτος 

20 εκ. ή σε λωρίδες γύρω από τα 

φυτά, στις ακόλουθες 

καλλιέργειες: 

-Σπορεία 

-Φυτώρια 

-Λαχανοκοµικές καλλιέργειες 

-Ανθοκοµικές καλλιέργειες 

Κοχλίες (Σαλιγκάρια): 

-Έλιξ ή κοχλίας ο ποµατίας 

(Helix pomatias) 

-Έλιξ των δασών 

 (Helix Incorum) 

2-3  Μόλις εµφανιστούν οι 

κοχλίες και οι λείµακες κατά 

προτίµηση σε υγρό έδαφος 

µετά από βροχή ή πότισµα 

το απόγευµα. 

Μέγιστος αριθµός 

εφαρµογών ανά 

καλλιεργητική περίοδο: 3 

Στη γραµµή σποράς σε πλάτος 

20 εκ. ή σε λωρίδες γύρω από τα 

φυτά, στις  ακόλουθες 

καλλιέργειες:  

-∆ενδρώδεις καλλιέργειες 

-Αµπελώνες 

-Αγροί καλλιεργούµενοι 

Λείµακες (Γυµνοσάλιαγκες): 

-Λείµαξ ο αγροδίαιτος 

(Limax agrestis) 

-Λείµαξ ο κηπαίος  

(Limax cellarious) 

Αρίονες: 

-Αρίων ο ερυθρός ή µεγάλος 

κόκκινος γυµνοσάλιαγκας  

(Arion rufus) 

-Αρίων ο κηπαίος 

 (Arion hortensis) 

1.5-3  

ή 

60 γραµ. 

σκευάσµατος/ 

δένδρο 

Επανάληψη της εφαρµογής σε 

έντονες προσβολές ή µετά από 

ισχυρές βροχές. 

Για ευαίσθητες καλλιέργειες 

συνιστώνται προληπτικές 

επεµβάσεις κατά τη σπορά ή 

µετά τη σπορά ή 

φύτευση/µεταφύτευση. 

Μέγιστος αριθµός εφαρµογών 

ανά καλλιεργητική περίοδο:  

3 εφαρµογές. 
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Παρατηρήσεις: 
 

•  Οι µεγαλύτερες δόσεις συνιστώνται όταν υπάρχει µεγάλος αριθµός σαλιγκαριών και σοβαρή 

προσβολή. 

• Η εφαρµογή του φαρµάκου γίνεται την άνοιξη ή το φθινόπωρο όταν τα σαλιγκάρια είναι σε 

δραστηριότητα. 

•   Να αποφεύγεται η εφαρµογή όταν αναµένεται βροχή. 

•   Σε συνθήκες θερµοκηπίου να αποφεύγεται το πότισµα για λίγες µέρες µετά την εφαρµογή του δολώµατος. 
 

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

15. Συνδυαστικότητα:   ---- 
 

16. Σηµάνσεις:   ---- 
 

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R-φράσεις):   ---- 
 

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστηµα (RO-φράσεις και R-φράσεις):   ---- 
 

19. Προφυλάξεις για τον χρήστη και την δηµόσια υγεία: 

S1/2  Φυλάξτε το κλειδωµένο και µακριά από παιδιά. 

S13  Φυλάξτε το µακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές. 

S20/21  Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιµοποιείτε. 

S25  Αποφεύγετε την επαφή µε τα µάτια. 

S37 Φοράτε γάντια από νεοπρένιο. 

SY8 Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα µέρη του σώµατος πριν φάτε, πιείτε ή 

καπνίσετε και µετά την εφαρµογή του σκευάσµατος. 

SY11 Μη ρυπαίνετε τα νερά ύρδευσης ή άρδευσης µε το σκεύασµα ή τα κενά 

συσκευασίας του. 

<< Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις 

οδηγίες χρήσης >>. 
 

20. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο: 

Σε περίπτωση κατάποσης: Μη προκαλέσετε εµετό και µη χορηγήσετε τίποτα από το στόµα, 

εάν ο παθών έχει τις αισθήσεις του. Ζητήστε αµέσως ιατρική βοήθεια.   

Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα: Πλυθείτε αµέσως καλά µε άφθονο νερό και σαπούνι.  

Εάν υπάρχει ερεθισµός ζητήστε ιατρική συµβουλή. 

Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια: Πλύντε τα µε καθαρό νερό για αρκετά λεπτά και ζητήστε 

αµέσως ιατρική συµβουλή. 

Σε περίπτωση αναπνευστικών δυσχερειών: Αποµακρύνετε τον παθόντα από την περιοχή που 

εφαρµόστηκε το σκεύασµα. Αν χρειαστεί ζητείστε ιατρική συµβουλή. 

Αντίδοτο: ∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείται συµπτωµατική θεραπεία.  

Τηλέφωνο Κέντρου ∆ηλητηριάσεων:  210 77 93 777. 
 

21. Προφύλάξεις για το οικοσύστηµα (SO και S φράσεις): 

SO4 Μη ρυπαίνετε τα νερά µε το σκεύασµα ή τη συσκευασία του.  

SO5 Κρατείστε τα παραγωγικά ζώα µακριά από την περιοχή εφαρµογής του 

δολώµατος για τουλάχιστο 14 ηµέρες.  

SO6 Κρατείστε τα κοτόπουλα µακριά από την περιοχή εφαρµογής του 

δολώµατος για τουλάχιστο 7 ηµέρες.   

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:  

Τα κενά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυµα (τα νερά του 

ξεπλύµατος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν 

προηγουµένως µε σκίσιµο για τη διασφάλιση της µη περαιτέρω χρήσης, θα εναποτεθούν όλα 

σε σηµεία συλλογής για ανακύκλωση ανάκτηση ενέργειας. 
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22. Απαγορεύσεις:   Απαγορεύεται η πώλησή του σε ερασιτέχνες. 
 

23. Περιορισµοί για την προστασία των καταναλωτών (Π-φράσεις): 
1. Κατά την εφαρµογή το δόλωµα να µην έρχεται σε επαφή µε τα εδώδιµα µέρη των 

φυτών που είναι έτοιµα προς κατανάλωση. 

2. Μπορούν να γίνουν µέχρι τρεις (3) εφαρµογές ανά καλλιεργητική περίοδο. 
 

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσµατος-Συνθήκες αποθήκευσης:  

Αποθηκεύεται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά 

αεριζόµενο, µακριά από το άµεσο ηλιακό φως.. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό 

για δύο  (2)  χρόνια από την ηµεροµηνία παρασκευής του. 
 

ΙΙ.     Ετικέτα: 

α) Να είναι σύµφωνη µε το άρθρο 16 του  Π.∆. 115/97,  την Οδηγία  1999/45  του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου  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   31-12-2012. 

β. Πριν τη λήξη της έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής αίτηση ανανέωσης. 

 

 

 
         Ε.Υ. 

       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

 

             Κ. ΣΚΙΑ∆ΑΣ 
 


