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Αθήνα

25-5-2017

Αριθ. Πρωτ.: 3629/35866

ΠΡΟΣ: ΔΑΦΝΗ Agrotrade ΜΕΠΕ
Ιακωβίδου 50,
111 43 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) MUSCID 100 SG.
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 άρθρο 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 άρθρο 5 περ. 1.
3. Τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία
μειγμάτων » όπως ισχύει.
4. Τη με αριθ. 4616/52519 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1367/Β/16-05-2016) με θέμα «Καθορισμός
συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση
στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων»
5. Τη με αριθ. 1606/16641 (ΦΕΚ 629/Β/1-3-2017) Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή
Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής
και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους
Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων».
5. Τη με αριθ. πρωτ. 11076/124047/15.10.2014 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με
αριθ. ΤΠ18-0132 οριστική έγκριση στο βιοκτόνο MUSCID 83 SG.
8. Τη με αριθ. πρωτ. 1448/14405/08.02.2017 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και τo με
αριθ. πρωτ. 3629/35866/28.03.2017 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου
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Αποφασίζουμε
Ι. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό ΤΠ18- 0258 στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Εμπορικό όνομα: MUSCID 100 SG
2. Μορφή: Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)
3. Εγγυημένη σύνθεση :Acetamiprid
10% β/β
z-9-tricosene
0,05%
Βοηθητικές ουσίες 89,9% β/β
4. Περιεκτικότητα τωντεχνικά καθαρών δραστικών ουσιών σε καθαρή δραστική ουσία
Acetamiprid 99% min, z-9-tricosene 85%min
5. α. Παρασκευαστές των δ.ο.:Acetamiprid: Nisso Chemical Europe GmbH
z-9-tricosene: Denka International b.v.
β. τεχνικές προδιαγραφές των δ.ο.: όπως προσδιορίζονται στα Έντυπα IVa, IVb & V της αίτησης
και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής
6. α. Κάτοχος της έγκρισης: ΔΑΦΝΗ ΑGROTRADE ΜΕΠΕ, Ιακωβίδου 50, 111 43 ΑΘΗΝΑ
7. Παρασκευαστής του σκευάσματος:

KWIZDA FRANCE SAS, 30 Avenue de l´Amiral Lemonnier,
78160 Marly le Roi.
8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: Kwizda-France SAS.
9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: Kwizda-France SAS
10. Συσκευασία: είδος – μέγεθος: Φιάλες (PE & HDPE) με περιεχόμενο 100γρ., 250γρ., 300γρ.,
500γρ., 600γρ., 900γρ., & 1,5κιλό.
Υλικό: Φάκελος από πλαστικό (PE/HDPE).
Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση:
« ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»
11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης:
Εντομοκτόνο σκεύασμα στομάχου και επαφής. Προορίζεται για την καταπολέμηση της οικιακής
μύγας σε βιομηχανικούς χώρους και κτηνοτροφικές μονάδες.
12. Τρόπος εφαρμογής:
Το προϊόν είναι δόλωμα και εφαρμόζεται μετά από διάλυση σε νερό τόσο με επίχρισμα όσο και
με ψεκασμό στις επιφάνειες που συχνάζουν οι μύγες.
Επίχρισμα: 250γρ. σκευάσματος / 200 ml νερού επαρκεί για επιφάνεια 100 m2. Ανακατέψτε
καλά 250 γρ. Muscid 100SG σε 200 ml νερού μέχρι να γίνει ένα ομοιόμορφο μείγμα εύκολο για
επάλειψη. Επαλείψτε τουλάχιστον 30 σημεία, χρησιμοποιώντας κοινό πινέλο, σε μια επιφάνεια
100 m2 όπου συχνάζουν και επικάθονται οι μύγες, όπως π.χ. ζεστές ή προσήλιες επιφάνειες
τοίχου, τα χωρίσματα των κλωβών, γύρω από παράθυρα ή πόρτες κ.λ.π.
Μπορεί να γίνει εφαρμογή και σε στάβλους που μέσα είναι ζώα, αλλά ιδιαίτερη προσοχή
πρέπει να δίδεται ώστε να μην γίνει εφαρμογή του προϊόντος σε σημεία που μπορεί να τα
γλείψουν τα ζώα.
Ψεκασμός:. 250 γρ. σκευάσματος / 3 λίτρα νερού επαρκεί για επιφάνεια 100 m2 . Ανακατέψτε
καλά σε ψεκαστήρα 250 γρ. Muscid 100SG με 3 λίτρα νερού ώστε το σκεύασμα να διαλυθεί
καλά. Για επιφάνεια 100 m2 θα πρέπει να ψεκαστούν απευθείας μόνο τα ~33 m2 (δηλ το 1/3
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της συνολικής επιφάνειας). Επιλέγονται και ψεκάζονται εκείνες οι επιφάνειες που συνήθως
συγκεντρώνονται οι μύγες, όπως ζεστά και προσήλια σημεία των τοίχων, χωρίσματα,
παράθυρα κ.τ.λ. Παρασκευάστε τόσο διάλυμα όσο αντιστοιχεί στην επιφάνεια που θέλετε να
προστατέψετε και χρησιμοποιείστε το την ημέρα της παρασκευής του και κατά προτίμηση
αμέσως. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται ώστε να μην γίνει εφαρμογή του προϊόντος σε
σημεία που μπορεί να το γλείψουν τα ζώα.
Προσοχή:
Η εφαρμογή να γίνεται σε σημεία που να μην είναι προσιτά σε παιδιά ή ζώα.
Να μην αγγίζετε τις επιφάνειες που υπέστησαν επεξεργασία έως ότου στεγνώσουν καλά
Οι χώροι να αερίζονται καλά πριν επιτραπεί η πρόσβαση σε ανθρώπους.
13. Φάσμα δράσης:
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Κτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις
(στάβλοι,
πτηνοτροφεία κ.λ.π.)

ΣΤΟΧΟΙ
Οικιακή
μύγα
(Musca
domestica)

ΔΟΣΕΙΣ
Επίχρισμα: 250γρ. σε
200ml νερού για
επιφάνεια 100τ.μ.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
καθ’ όλη τη διάρκεια
του έτους

Ψεκασμός: 250 γρ σε 3
λίτρα νερού για
επιφάνεια 100 τ.μ

Παρατηρήσεις: Τα δολώματα μπορούν να ανανεώνονται μετά από τουλάχιστον 1 μήνα και αν
αυτό κρίνεται σκόπιμο ανάλογα με την ένταση της προσβολής.
14. Συνδυαστικότητα: Το σκεύασμα MUSCID 100SG δε συνίσταται να συνδυάζεται με άλλα
σκευάσματα .15. Εικονογράμματα κινδύνου:---16. Προειδοποιητική λέξη: ---17. Δηλώσεις επικινδυνότητας:
18. Δηλώσεις προφύλαξης:
P102: Μακριά από παιδιά.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν
P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
P280: Φορέστε προστατευτικά γυαλιά
P501: Απορρίψτε το περιεχόμενο/ περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.
19. Πρώτες βοήθειες:
Ρ312 Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7 7 9 3 7 7 7.
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20. Χρονική σταθερότητα – Συνθήκες αποθήκευσης: Διατηρείται σταθερό στην αρχική του
καλά κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, με
θερμοκρασίες μεταξύ 5°C και 35°C, για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής
21. Καταστήματα πώλησης:
Επιτρέπεται η πώληση του μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων.
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.
ΙΙΙ. Mε την επιφύλαξη του αρθ. 89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η παρούσα έγκριση
ισχύει:
Α) μέχρι να εγκριθεί η δραστική acetamiprid που περιέχεται στο MUSCID 100 SG, για ΤΠ18 και
συγκεκριμένα έως την ημερομηνία έγκρισης της που θα ορίζει ο εκτελεστικός κανονισμός της
επιτροπής σύμφωνα με το αρθ. 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
Β) μέχρι να εκδοθεί έγκριση του προϊόντος σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό σε περίπτωση
συμμόρφωσης του κατόχου με το άρθρο 89, παρ 3 αυτού.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ

