
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Αθήνα   14 / 02 / 2006 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  Αριθ.Πρωτ.: 116073 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
 
Ταχ.Δ/νση: Συγγρού 150 
Ταχ.Κώδικας: 176 71, Καλλιθέα 
TELEFAX: 210 9212 090 
Πληροφορίες: Αθ. Ζούνος 
Τηλέφωνο: 210 9210 542 
 
 
 
ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης στο 

βιοκτόνο (παρασιτοκτόνο 
υγειονομικής σημασίας) Maxforce 
White IC 

ΠΡΟΣ:1. Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ 
Μαρούσι, Γρανικού 7  
ΤΚ 15125 

  (Με απόδειξη) 
2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 

α. Δ/νσεις Γεωργίας 
Έδρες τους 

β. Δ/νσεις Εμπορίου 
Έδρες τους 

3. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό 
  Ινστιτούτο  
 Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών 
 Φαρμάκων 
 Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά 

ΚΟΙΝ.: Αποδέκτες Π.Δ. 
  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  
Ο 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
 Έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά 

και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» και ειδικότερα το αρθρ. 16. 

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»,  Κεφ. Β,  παρ. 6. 

3. Τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) ΚΥΑ με θέμα την 
«ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικινδύνων παρασκευασμάτων», 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». 

4. Τη γνωμοδότηση για το  3ο  θέμα της  3ης/27.06.2005  Συνεδρίασης του  Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ. 
5. Τη με αριθ. Υ132/11-10-2004 (ΦΕΚ 1533/Β/14-10-2004) κοινή απόφαση του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για 



“ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  
Αλέξανδρο Κοντό”. 

6. Τη με αριθ. 301509/19-11-2004 (ΦΕΚ 1762/Β/30-11-2004) απόφαση του Υφυπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων  για μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, 
Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές και Τμηματάρχες του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων της εξουσίας να υπογράφουν με «Εντολή Υφυπουργού». 

7. Τις σχετικές αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας και το από 19-02-2001 
πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου. 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

 
Ι. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό  124 66  στο βιοκτόνο (παρασιτοκτόνο 

υγειονομικής σημασίας) με τα ακόλουθα στοιχεία: 
 
1. Εμπορικό όνομα: : Maxforce White IC 
2. Μορφή: Eτοιμόχρηστο δόλωμα υπό μορφή gel (Gel bait) 
3. Εγγυημένη σύνθεση: Imidacloprid 2,15 % β/β 

     βοηθητικές ουσίες 97,76 % β/β 
4. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 

Imidacloprid 96 % min 
5. α. Παρασκευαστής της δ.ο.: Bayer AG Germany, Γερμανία 
β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: Bayer AG Germany (Η διεύθυνση του 

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

γ. Τεχνικές προδιαγραφές των δ.ο.: Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας 
Imidacloprid, όπως προσδιορίζονται στο 
τμήμα ζ (Έντυπα IVa, IVb και V) της 
αίτησης, με ημερομηνία 09-5-2000 και 
παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής. 

6. α. Κάτοχος της έγκρισης: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Σωρού 18-22, ΤΚ 15125 
β. Υπεύθυνος επικοινωνίας: - 
γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, 

Σωρού 18-22, ΤΚ 15125 
7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Σωρού 18-22, ΤΚ 

15125 
8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: KVP, Kiel, Germany (Η διεύθυνση 

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

9. α. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: KVP, Kiel, Germany (Η 
διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και 
θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο). 
β. Συσκευασία: β1. Είδος - Μέγεθος: 1) Πλαστικά φυσίγγια (dispenser) με 

περιεχόμενο 10, 30, 100, 200 και 300 κ.εκ. σκευάσματος με 
τυπωμένα τα στοιχεία του σκευάσματος και τις προφυλάξεις και 
συσκευασμένα σε κουτί με τυπωμένη την πλήρη ετικέτα και 2) 
πλαστική σύριγγα με περιεχόμενο 20 κ.εκ σκευάσματος με 
τυπωμένα τα στοιχεία του σκευάσματος και τις προφυλάξεις και 
συσκευασμένη σε κουτί με τυπωμένη την πλήρη ετικέτα. Η 
εφαρμογή των φυσιγγίων (1) γίνεται με ειδικό πιστόλι. 



β2. Υλικό συσκευασίας: α) Πλαστικό φυσίγγιο (dispenser) και πλαστική 
σύριγγα από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE). 
 
β) Χάρτινο κουτί που περιέχει τα φυσίγγια και τις σύριγγες. 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ: 6 
 

10.Στόχος για τον οποίο προορίζεται: 
Έτοιμο προς χρήση δόλωμα υπό μορφή ζελέ για τον έλεγχο των κατσαρίδων από 
επαγγελματίες χρήστες. Μόνον για χρήση σε κλειστούς χώρους. 

 

11.Φάσμα δράσης: 
Πεδίο Εφαρμογής Στόχοι Δόσεις Τρόπος Εφαρμογής 

 

Οικιακοί και 
Επαγγελματικοί χώροι 
Όπως εργοστάσια, 
Νοσοκομεία, σχολεία, 
Παιδικοί σταθμοί, 
Γραφεία, ορόφους  
Παραγωγής τροφίμων, 
Εστιατόρια, 
Ξενοδοχεία, 
Αεροπλάνα, Τρένα, 
Περιοχές ηλεκτρικών 
συσκευών και  
υπολογιστές. 

1.Γερμανική 
κατσαρίδα(Blattella 
germanica) και 
Ανατολική κατσαρίδα 
(Blatta orientalis) οι 
οποίες είναι μικρού 
τελικού μεγέθους 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Αμερικάνικη 
κατσαρίδα 
(Periplaneta 
americanα)η οποία 
είναι μεγάλου τελικού 
μεγέθους. 
 

 1 σταγόνα ζελέ ανά 
θέση δολώσεως.  
1-2 θέσεις 
δολώσεως ανά τ.μ. 
επιφάνειας ή ανά 
μέτρο ευθείας 
γραμμής. 
Σε περίπτωση  
έντονης μολύνσεως 
να αυξηθούν οι 
θέσεις δολώσεως 
ανάλογα. 
 
 

 2 σταγόνες ζελέ ανά 
θέση δολώσεως για 
την αμερικάνικη  
κατσαρίδα. 
1-2 θέσεις 
δολώσεως ανά τ.μ. 
επιφάνειας ή ανά 
μέτρο ευθείας 
γραμμής. 
Σε περίπτωση  
έντονης μολύνσεως 
να αυξηθούν οι 
θέσεις δολώσεως 
ανάλογα. 
 

 1σταγόνα διαμέτρου 
5mm αντιστοιχεί σε 
0,1 γρ. 

Τοποθέτηση 
σταγόνων σε 
επιλεγμένα σημεία. 

 



 
Οδηγίες χρήσεως: 
 Οι θέσεις δολώσεως και ο πληθυσμός καθορίζονται με τη χρήση παγίδων με 

κόλλα. 
 Οι θέσεις δολώσεως ελέγχονται περιοδικά και ανανεώνονται η ποσότητα 

δολώματος, αν αυτό έχει καταναλωθεί, λόγω διαδοχικών επισκέψεων των 
κατσαρίδων. 

 Το ζελέ δεν πρέπει να εφαρμοσθεί σε σημεία που έρχονται σε άμεση επαφή με 
τρόφιμα ή με ζωοτροφές. 

 Το ζελέ δεν πρέπει να εφαρμοσθεί σε σημεία, όπου ο καθαρισμός ρουτίνας μπορεί 
να το μετακινήσει σε επιφάνειες που μπορεί να έρχονται σε επαφή με τρόφιμα ή 
τροφή. 

 Το ζελέ δεν πρέπει να εφαρμοσθεί σε σημεία που σφουγγαρίζονται τακτικά 
επειδή το ζελέ μπορεί να αφαιρείται με το πλύσιμο. 

 Να μην εφαρμοσθεί το ζελέ σε σημεία που ψεκάστηκαν πρόσφατα με 
εντομοκτόνα και να μην ψεκασθεί εντομοκτόνο επάνω στο ζελέ διότι μειώνεται η 
δράση του. 

 Η επαφή με ύφασμα μπορεί να επιφέρει αλλοίωση του χρώματος του τελευταίου. 
 

12.Σημάνσεις τοξικότητας: -- 
13.Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):- 
14.Κίνδυνοι για το οικοσύστημα:  

Tα κενά μέσα συσκευασίας να καταστρέφονται με τρύπημα και να εναποτίθενται σε 
σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 
 

15.Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S φράσεις): 
S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά 
S13 Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές 
S20/21 Όταν το χρησιμοποιείται μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε 
S24 Αποφεύγεται την επαφή με το δέρμα  
S26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και 

ζητήστε ιατρική συμβουλή 

S28 Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε αμέσως με νερό και σαπούνι 

S35 Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο  

S46 Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό 
το δοχείο ή την ετικέτα 
 
16.Πρώτες βοήθειες:  
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε καλά με νερό και σαπούνι. 
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύντε τα καλά με άφθονο νερό. 
Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν δεν αισθανθείτε καλά, ζητήστε αμέσως ιατρική 
συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν). 
Αντίδοτο: Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία. 
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2 1 0  7 7 9 3 7 7 7  
 
17.Χρονική σταθερότητα –Συνθήκες αποθήκευσης: 

Στην αρχική κλειστή του συσκευασία και σε συνήθεις θερμοκρασίες και συνθήκες 
υγρασίας μένει σταθερό για πέντε (5) χρόνια. 



 
18.Καταστήματα πώλησης: 

Επιτρέπεται η πώλησή του μόνο από καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων και χορηγείται μόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια απεντομώσεων-
μυοκτονιών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
 

ΙΙ. Η κάτοχος της έγκρισης εταιρεία υποχρεούται να ανακαλέσει από την αγορά όλες 
τις συσκευασίες με την εμπορική ονομασία Premise Gel πριν τη διάθεση στην 
αγορά του σκευάσματος με την νέα του ονομασία. 

 
ΙΙΙ. Ετικέτα: 
     α. Να είναι σύμφωνο με το άρθρο 20 του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001)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. 
 
ΙV. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ’ 

όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης. 

 
V. H παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2010. 
 
 
         E.Y. 
       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
           Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ 


