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Αθήνα, 22 – 9 - 2003
Αριθ. πρωτ.: 111114

ΠΡΟΣ: 1. AGROTECHNICA
ΕΛ. ΚΕΚΡΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ ΟΒΕΕ
Τ.Θ. 112, 570 22 - ΒΙ.ΠΕ.Σίνδου
(µε απόδειξη)
2. Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
α) ∆ιευθύνσεις Γεωργίας
΄Εδρες τους
β) ∆ιευθύνσεις Εµπορίου
Έδρες τους
3. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τµήµα Ελέγχου
Γεωργικών Φαρµάκων
Εκάλης 2, 145 61 – Κηφισιά
4. Τµήµατα Β, Γ, Ε της ∆/νσής µας

ΘΕΜΑ: “Χορήγηση οριστικής έγκρισης
κυκλοφορίας στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντοµοκτόνο)
PARAFFINIC MINERAL OILAGROTECHNICA 95 EC ”

ΚΟΙΝ.: Αποδέκτες 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 το άρθρο 2 (παρ. 2) και το άρθρο 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», Κεφ. 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. Τη µε αριθ. 85493/17.1.2002 Απόφασή µας, µε την οποία χορηγήθηκε η µε αριθ. 1912
οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντοµοκτόνο) . SUMMER
OIL
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 25-11-2002, 9-12-2002, 30-5-2003 και 30-6-2003 αιτήσεις της ενδιαφερόµενης
εταιρείας, καθώς και το από 30-5-2003 πρωτόκολλο πληρότητας του σχετικού φακέλου.
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Αποφασίζουµε
I. Xορηγούµε οριστική έγκριση κυκλοφορίας µε αριθµό 14006 στο φυτοπροστατευτικό
προϊόν (εντοµοκτόνο) µε τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Εµπορικό όνοµα: PARAFFINIC MINERAL OIL-AGROTECHNICA 95 EC.
2. Μορφή: Υγρό γαλακτωµατοποιήσιµο (EC)
3. Εγγυηµένη σύνθεση: paraffinic mineral oil 95% β/β (µη θειωνούµενο υπόλειµµα 93%)
βοηθητικές ουσίες: 5% β/β
ειδικό βάρος: 0.864 gr/ml
4. Καθαρότητα technical από το οποίο παρασκευάζεται: 100%
5. Παρασκευαστής: AGROTECHNICA ΕΛ. ΚΕΚΡΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ ΟΒΕΕ, Τ.Θ. 112, 570 22-ΒΙ.ΠΕ.Σίνδου.
6. Αντιπρόσωπος:
7. Τυποποιητής: Ο παρασκευαστής.
8. Συσκευαστής: Ο παρασκευαστής.
9. Συσκευασία: 9α. Είδος–µέγεθος: Φιάλες των 100, 200, 250, 500 κ.εκ. και 1 λίτρου.
∆οχεία των 5, 10, 15, 20 και 25 λίτρων.
9β. Υλικό: HDPE, SELAR, COEX µε πώµα που φέρει εσώπωµα (liner) για χρήση
επαγωγικού µηχανήµατος.
10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης:
Θερινός πολτός κατά κοκκοειδών, ακάρεων, αφίδων και λεπιδοπτέρων.
11. Τρόπος εφαρµογής :
Ψεκασµοί καλύψεως φυλλώµατος µε ψεκαστήρες κοινού όγκου (5-6 atm) ή
µηχανοκίνητους (25-30 atm) και µπέκ τύπου σκούπας
12. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού :
-Γεµίζουµε το δοχείο του ψεκαστικού µηχανήµατος µε νερό µέχρι τη µέση
-Αραιώνουµε το φάρµακο σε µικρή ποσότητα νερού ανακατεύοντας µέχρι να γίνει
οµοιόµορφο γαλάκτωµα και το ρίχνουµε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας.
-Προσθέτουµε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση µέχρι το τέλος του
ψεκασµού.
-Σε περίπτωση που πρέπει να προστεθούν άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, αυτό
γίνεται αφού πρώτα το γαλάκτωµα του ορυκτελαίου αναδευτεί καλά.
-Σε περίπτωση που το αναµείξουµε µε βρέξιµη σκόνη, ετοιµάζουµε πρώτα το αραιωµένο
γαλάκτωµα ορυκτελαίου και µετά προσθέτουµε την ήδη διαλυµένη σε νερό βρέξιµη
σκόνη.
13. Φάσµα δράσης:
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆Η:
(Γκρέιπ φρούτ,
λεµονιά,
µανταρινιά,
πορτοκαλιά,
φράπα)

∆ΟΣΕΙΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
(κ.εκ./100 λίτρα
νερό)
Μπορεί να εφαρµοσθεί καθ’
1000-1300
όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Συνιστώνται ψεκασµοί:
ή
-Άνοιξης (µε την έναρξη της
βλάστησης).
500
σε συνδυασµό -Καλοκαιριού.
µε την κανονική -Φθινοπώρου.
-Χειµώνα.
δόση ενός
εντοµοκτόνου Η καλύτερη εποχή είναι αρχές
ή ακαρεοκτόνου Ιουνίου µε τέλος Σεπτεµβρίου.
Σε περίπτωση έντονης
προσβολής µπορεί να γίνει

ΣΤΟΧΟΙ
Κόκκινη ψώρα
(Aonidiella aurantii),
Ψευδόκοκκος
(Planococcus citri),
Λεκάνιο (Saissetia
oleae),
Άσπρη ψώρα
(Aspidiotus nerii),
Μαύρη ψώρα
(Parlatoria zizyphi),
Άλλα κοκκοειδή
(Chrysomphalus
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ψεκασµός και τον χειµώνα
(Φεβρουάριο-Μάρτιο).

dictyospermi,
Pericerya purchasi,
Ceroplastes rusci,
C. sinensis,
Mytilococcus beckii,
Coccus hesperidum),
Τετράνυχοι
(Panonychus citri,
Tetranychus urticae,
Eriophyes sheldoni,
Aculus pelecassi),
Αλευρώδεις
(Dialeurodes citri,
Aleurothrixus
floccosus)
ΜΗΛΟΕΙ∆Η:
(Μηλιά,
αχλαδιά)

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:
(Βερικοκιά,
κερασιά,
ροδακινιά,
νεκταρινιά,
δαµασκηνιά)

1000-1300

Ψώρα Σαν-Ζοζέ
(Quadraspidiotus
perniciosus),
Παρλατόρια
(Parlatoria oleae),
Βαµβακάδα
(Pseudalacaspis
pentagona),
Μυτιλόµορφη ψώρα
(Lepidosaphes ulmi),
Σταχτιά ψώρα
(Epidiaspis leperii),
Φυλλοδέτες
(Archis rosanus,
A. podanus),
Τετράνυχοι
(Tetranychus urticae,
Panonychus ulmi,
Bryobia rubrioculus),
Ψύλλα (Psylla spp),
Αφίδες (Eriosoma
laningerum, Aphis
pomi, Dysaphis piri,
D. plantaginea)

ή
500
σε συνδυασµό
µε την κανονική
δόση ενός
εντοµοκτόνου
ή ακαρεοκτόνου

1000-1300

Ψώρα Σαν Ζοζέ
(Quadraspidiotus
perniciosus),
Βαµβακάδα
(Pseudalacaspis
pentagona),
Σφαιρολεκάνιο
(Sphaerolecanium
prunastri),
Παρλατόρια
(Parlatoria oleae),

ή
500
σε συνδυασµό
µε την κανονική
δόση ενός
εντοµοκτόνου
ή ακαρεοκτόνου
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Μπορεί να εφαρµοσθεί καθ’
όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Συνιστώνται ψεκασµοί:
-Άνοιξης (µε την έναρξη της
βλάστησης).
-Καλοκαιριού.
-Φθινοπώρου.
-Χειµώνα.

Μπορεί να εφαρµοσθεί καθ’
όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Συνιστώνται ψεκασµοί:
-Άνοιξης (µε την έναρξη της
βλάστησης).
-Καλοκαιριού.
-Φθινοπώρου.
-Χειµώνα.

Μυτιλόµορφη ψώρα
(Lepidosaphes ulmi),
Αφίδες (Myzus
persicae,
Aphis spp.),
Φυλλοδέτες (Archips
rosanus, podanus),
Ακάρεα
(Tetranychus spp.,
Bryobia praetiosa,
Aculus spp),
Προνύµφες αφίδων
και άλλων εντόµων.
ΕΛΙΑ

ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ

1000-1300

Λεκάνιο (Saissetia
oleae),
Ασπιδιωτός
(Aspidiotus nerii),
Παρλατόρια
(Parlatoria oleae),
Πολίνια (Pollinia
pollini),
Μυτιλόµορφη ψώρα
(Lepidosaphes ulmi),
Βαµβακάδα
(Euphyllura olivina),
Προνύµφες εντόµων

ή
500
σε συνδυασµό
µε την κανονική
δόση ενός
εντοµοκτόνου
ή ακαρεοκτόνου

1000-1300

Κοκκοειδή
(Parlatoria spp.,
Aspidiotus spp.,
Diaspis spp.,
Saissetia oleae,
Icerya purchasi,
Ceroplastes sinensis,
Pseudocossus spp),
Φυλλορύκτες
(Napticulla
centifoliella,
Hyponomeuta
malinellus,
Leucoptera spp.),
Φυλλοδέτες (Tortrix
spp.),
Αφίδες (Aphis spp.)

ή
500
σε συνδυασµό
µε την κανονική
δόση ενός
εντοµοκτόνου
ή ακαρεοκτόνου

Μπορεί να εφαρµοσθεί καθ’
όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Συνιστώνται ψεκασµοί:
-Άνοιξης (µε την έναρξη της
βλάστησης).
-Καλοκαιριού.
-Φθινοπώρου.
-Χειµώνα.

Μπορεί να εφαρµοσθεί καθ’
όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Συνιστώνται ψεκασµοί:
-Άνοιξης (µε την έναρξη της
βλάστησης).
-Καλοκαιριού.
-Φθινοπώρου.
-Χειµώνα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Κατά τη χρήση του θερινού πολτού τα δένδρα πρέπει να είναι ποτισµένα. Ποτίζουµε µία
εβδοµάδα πριν από τον ψεκασµό.
2. Αποφεύγετε τον ψεκασµό όταν τα φυτά είναι µισοµαραµένα και σε περιόδους έντονης
ξηρασίας.
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3. Να µη γίνεται εφαρµογή µε το σκεύασµα όταν η θερµοκρασία ξεπερνάει τους 32 C, γιατί

µπορεί να εµφανιστούν προβλήµατα φυτοτοξικότητας.
4. Να µην γίνονται ψεκασµοί όταν υπάρχει παγετός ή κίνδυνος παγετού, καθώς και σε

περιόδους ξηρασίας και υπερβολικής υγρασίας.
5. Να µη γίνεται εφαρµογή µε το σκεύασµα επί 30 ηµέρες πριν ή µετά την εφαρµογή θείου ή

θειασβεστίου.
6. Στα µηλοειδή και ειδικά στο κρυστάλλι να µην προηγείται ή έπεται εφαρµογή Κάπταν,

Φολπέτ, ∆ινιτροενώσεων, Καρµπαρύλ σε διάστηµα τουλάχιστον 1 εβδοµάδας.
7. Να µην χρησιµοποιείται µαζί µε Carbaryl στα οπωροφόρα δένδρα.
8. Οι όγκοι ψεκαστικού υγρού ανά στρέµµα είναι : ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆Η : 200-400

λίτρα/στρέµµα, ΜΗΛΟΕΙ∆Η - ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ : 150-250 λίτρα/στρέµµα, ΕΛΙΑ : 150300 λίτρα/στρέµµα, ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ : 80 λίτρα/στρέµµα.
9. Αριθµός εφαρµογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-4 εφαρµογές.
14. Φυτοτοξικότητα:
Το σκεύασµα δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις συνιστώµενες
χρήσεις, δόσεις και προφυλάξεις χρήσης του.
Να χρησιµοποιούνται οι µικρές δόσεις σε ευαίσθητα στο λάδι φυτά (π.χ. σε µερικά
καλλωπιστικά). Να γίνεται δοκιµή σε 1 ή 2 φυτά.
15. Συνδυαστικότητα:
Το σκεύασµα συνδυάζεται µε όλα τα γνωστά εντοµοκτόνα, ζιζανιοκτόνα και
µυκητοκτόνα. ∆εν συνδυάζεται µε ισχυρά αλκαλικά σκευάσµατα, θειασβέστιο, θείο,
Propargite, Captan, Dinocap.
16. Σηµάνσεις τοξικότητας: Xn – Επικίνδυνο
17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):
R20/21/22 Βλαβερό όταν εισπνέετε, σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση κατάποσης.
18. Κίνδυνοι για το οικοσύστηµα (R & RΟ φράσεις):
RΟ4/RΟ7 Πολύ τοξικό για τα ψάρια και γενικά για τους υδρόβιους οργανισµούς.
R53
Μπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δηµόσια υγεία (S και SΥ φράσεις):
S1/2 -Φυλάξτε το κλειδωµένο και µακριά από παιδιά.
S13 -Φυλάξτε το µακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές.
S23 -Μην εισπνέετε το ψεκαστικό υγρό.
S25 -Αποφεύγεται επαφή µε τα µάτια.
S27 -Αφαιρέστε αµέσως όλα τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασµα ή ψεκαστικό υγρό.
S35 -Καταστρέψτε τα κενά µέσα συσκευασίας. Η χρήση τους για κάθε σκοπό είναι επικίνδυνη.
SY1/4 -Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία, λαστιχένια γάντια και γυαλιά ή µάσκα
όταν χειρίζεστε ή εφαρµόζετε το σκεύασµα.
SY8 -Πλύντε τα χέρια και τα ακάλυπτα µέρη του σώµατος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και
µετά τον ψεκασµό.
SY10 -Μην αυξάνετε τις δόσεις.
SY11 -Μη ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης µε το φάρµακο ή τα κενά συσκευασίας του.
20. Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:
Σε περίπτωση κατάποσης: Μην προκαλέσετε εµετό. Ζητείστε αµέσως ιατρική συµβουλή.
Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια: Πλύνετε αµέσως µε άφθονο νερό. Εάν µετά το πλύσιµο ο
ερεθισµός επιµένει, ζητείστε ιατρική συµβουλή.
Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα: Πλυθείτε αµέσως µε άφθονο νερό και σαπούνι.
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Αν υπάρχει αναπνευστικό πρόβληµα: Ο παθών να µεταφερθεί σε καθαρό αέρα. Εάν χρειαστεί
ζητείστε ιατρική βοήθεια.
Αντίδοτο: Συµπτωµατική θεραπεία.
Τηλέφωνο Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 210 77 93 777.
21. Προφυλάξεις για το οικοσύστηµα (SΟ φράσεις):
SΟ3 -Μη ρυπαίνετε τα νερά µε το σκεύασµα ή τη συσκευασία του. Αποφεύγετε τη διασπορά
ψεκαστικών σταγονιδίων σε υδάτινες επιφάνειες.
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: 20 ηµέρες.
Σε περίπτωση αναµίξεως µε άλλο σκεύασµα οφείλουµε να τηρούµε την “τελευταία
επέµβαση” του άλλου σκευάσµατος (αν αυτή είναι πάνω από 20 ηµέρες).
24. Χρονική σταθερότητα σκευάσµατος-Συνθήκες αποθήκευσης :
∆ιατηρείται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό και καλά
αεριζόµενο περιβάλλον.
Σε αυτές τις συνθήκες παραµένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ηµεροµηνία
παρασκευής του.
IΙ. Κείµενο ετικέτας:
α. Θα 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.
ΙΙΙ. 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

6

