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ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης
στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο)
PESGUARD S102.
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Έχοντας υπόψη :
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.
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. 5 περ. 2.
Τη με αριθ. 265/2002 (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 1471/Β/3-5-2012) Απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και
προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και
βιοκτόνα»
Τη με αριθ. 280665/6-4-2009 (ΦΕΚ 970/B/22-5-2009) Απόφαση του Υφυπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς,
Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και
Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με «Εντολή Υφυπουργού».
Το από 7-3-2013, σημείωμα του εργαστηρίου, εντομοκτόνων υγειονομικής σημασίας, του
ΜΦΙ.
Τις με αριθ. 14312/5-3-1987 και ΗSE3762, εγκρίσεις κυκλοφορίας του εν λόγω
προϊόντος, με το εμπορικό όνομα SUMITHRIN 10 SEC και PESGUARD S102, στην
Ιταλία και το Ην. Βασίλειο.
Την από 2-8-2012 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και το πρωτόκολλο εξέτασης
του φακέλου.
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Αποφασίζουμε
Ι. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό ΤΠ18- 0065 στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Εμπορικό όνομα: PESGUARD S102
2. Μορφή: Συμπύκνωμα γαλακτώματος με υδατική βάση (SEC).
3. Εγγυημένη Σύνθεση: d-phenothrin 9,975% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 89,5 β/β
4. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:
95% min.
5. α. Παρασκευαστής της δ.ο: Sumitomo Chemical Co. Ltd, Ιαπωνία
β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: Misawa Works, Ιαπωνία.
γ. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.: όπως προσδιορίζονται στα Έντυπα IVa, IVb και V της
αίτησης και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.
6. α. Κάτοχος της έγκρισης: Sumitomo Chemical (U.K) Plc, Horatio House 77-85 Fulham
Palace Road, London. W6 8JA, UK.
γ. Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: Λίλη ΕΠΕ, Ηρώων Πολυτεχνείου 26,
151 27 Μελίσσια, Αττική.
7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: Sumitomo Chemical Co. Ltd., Osaka, Japan.
8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: Misawa Works, Ιαπωνία .
9. Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος: Agrotechnica OBEE, Σίνδος Θεσ/νίκη..
10. Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος:
-Φιάλες με καθαρό περιεχόμενο 1, 5, 10 και 20 λίτρα.
-Φιαλίδια των 20, 50, 100, 200, 250 και 500 ml.
Υλικό συσκευασίας: Φιάλες και φιαλίδια από COEX ή PET ή HDPE, με
σταθερά επικολλημένη ετικέτα.
Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση:
«ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»
11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:
Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση ιπταμένων και βαδιστικών εντόμων (μύγες, κουνούπια,
κατσαρίδες, ψύλλοι, τσιμπούρια, κοριοί).
12. Τρόπος εφαρμογής
Εφαρμόζεται με υπολειμματικό ψεκασμό επιφανειών με ψεκαστήρες χαμηλής πίεσης και
με ψεκασμό υπέρμικρου όγκου με ψεκαστήρες ULV που δημιουργούν σταγονίδια
διαμέτρου μικρότερης των 50μ.
Υπολειμματικός ψεκασμός: Με το διάλυμα ψεκάζουμε με καθολικό ψεκασμό τους τοίχους
και τα πατώματα των χώρων στους οποίους γίνεται η εφαρμογή
 Κατά τον υπολειμματικό ψεκασμό έχετε ανοιχτά παράθυρα και τις πόρτες και
απομακρυνθείτε από το δωμάτιο αμέσως μετά τον ψεκασμό μέχρι να στεγνώσουν οι
επιφάνειες και να αεριστεί ο χώρος.
 Η διάρκεια δράσης του εξαρτάται από τις κλιματολογικές συνθήκες, την
απορροφητικότητα των ψεκασμένων επιφανειών και τη συχνότητα καθαρισμού τους.
 Επαναλάβετε τον ψεκασμό μόνο όταν αρχίσουν να εμφανίζονται ξανά ζωντανά έντομα.
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Ψεκασμός υπέρμικρου όγκου: Η χρήση του προϊόντος θα πρέπει να γίνει αποκλειστικά
σε κλειστό περιβάλλον, από επαγγελματίες χρήστες με τον κατάλληλο εξοπλισμό και τα
αναγκαία μέσα προστασίας. Η εφαρμογή αποκλειστικά στο εσωτερικό των οχημάτων θα
πρέπει να πραγματοποιείται κλείνοντας πόρτες και παράθυρα και αφού αυτά έχουν
τοποθετηθεί στους χώρους συντήρησής τους.
Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής στους χώρους ή στα μέσα όπου γίνεται η χρήση, δεν θα
πρέπει να βρίσκονται άλλα άτομα ή ζώα πλην των χειριστών. Επιτρέπεται η είσοδός τους
λίγες ώρες αργότερα και αφού έχουν αεριστεί καλά οι χώροι ή τα μέσα στα οποία έγινε η
εφαρμογή του προϊόντος
13. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:
Γεμίστε τον ψεκαστήρα με νερό μέχρι τη μέση.
Προσθέστε την αναγκαία ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας καλά και συμπληρώστε το
υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.
Χρησιμοποιείστε το διάλυμα την ημέρα της παρασκευής του και κατά προτίμηση αμέσως
μετά την παρασκευή του.
14.Φάσμα δράσης:
ΠΕΔΙΟ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΤΟΧΟΙ

ΤΡΟΠΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Επιφάνειες
εσωτερικών και
εξωτερικών
κατοικημένων
χώρων, στάβλοι
(με υπολειμματικό
ψεκασμό)

Μύγες,
κουνούπια,
κατσαρίδες,
ψύλλοι
τσιμπούρια,
κοριοί.

Yπολειμματικός
ψεκασμός.(1)

οχήματα, κλειστοί
άδειοι
βιομηχανικοί και
αποθηκευτικοί
χώροι (με ULV).

Ψεκασμός
υπέρμικρου
όγκου (ULV)

ΔΟΣΗ
κ.εκ./5λίτρα νερό
Για ιπτάμενα
10-20κ.εκ./5λίτρα ψεκ.
δ/τος /100τ.μ.
Για βαδιστικά
20-35κ.εκ./5λίτρα ψεκ.
δ/τος /100τ.μ
Σε αναλογία 1:1
(σκεύασμα :νερό)
εφαρμόζεται σε
ποσότητα 20-40κ.εκ.
/100τ.μ.
(αντιστοιχεί σε ~300κ.μ.)

ΧΡΟΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Καθ’ όλη τη
διάρκεια του
έτους.

Παρατήρηση: Οι δόσεις χρησιμοποιούνται ανάλογα με το υλικό της επιφάνειας, το είδος, το
μέγεθος του εντόμου και τη διάρκεια της προσβολής.
15. Συνδυαστικότητα:-16. Σημάνσεις Τοξικότητας:-Ν
Χi

Επικίνδυνο για το περιβάλλον.
Ερεθιστικό

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):-R36
Ερεθίζει τα μάτια.
18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (R φράσεις):
R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς μπορεί να προκαλέσει δυσμενείς
μακροχρόνιες επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
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19. Προφυλάξεις για τον χρήστη και τη δημόσια υγεία (S φράσεις):
S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα ,ποτά, ζωοτροφές.
S23 Μηv αναπνέετε τo ψεκαστικό νέφoς
S25 Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια
S20/21 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.
S36/37/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας
ματιών/ προσώπου.
S57 Να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί μόλυνση του
περιβάλλοντος.
Για την αποφυγή κινδύνων στον άνθρωπο και το περιβάλλον να συμμορφώνεστε με τις
οδηγίες χρήσης.
Απομακρύνετε/ καλύψτε όλα τα τρόφιμα πριν την εφαρμογή.
Απομακρύνετε ενυδρεία πριν τον ψεκασμό.
Διατηρείστε το αρχικό δοχείο, ερμητικά κλεισμένο σε ασφαλές μέρος.
Μην ψεκάζετε επάνω σε φλόγα ή πυρακτωμένες επιφάνειες θερμαντικών ή μαγειρικών
συσκευών, καθώς και σε καλώδια ή συνδέσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
Κατά τη διάρκεια εφαρμογής, απομακρύνετε μη εξειδικευμένο προσωπικό και ζώα από το
χώρο εφαρμογής.
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 αυξάνετε τις δόσεις.
20. Πρώτες βοήθειες - αντίδοτο :
Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή
και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα
Σε περίπτωση εισπνοής μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Αν τα συμπτώματα
επιμείνουν, ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε τα ρούχα που έχουν μολυνθεί με το φάρμακο
και πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
S26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε
ιατρική συμβουλή.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777
21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (S φράσεις):
S61 Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/
δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
22. Απαγορεύσεις (Α φράσεις):--Απαγορεύεται η εφαρμογή με ψεκασμό υπέρμικρου όγκου (ULV), από ερασιτέχνες
χρήστες.
23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):---
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24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:
Στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε δροσερό και ξηρό μέρος προστατευόμενο από
άμεση έκθεση στο ηλιακό φως, διατηρείται σταθερό για τρία (3) χρόνια.
25. Καταστήματα πώλησης
Επιτρέπεται η πώλησή του, μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων.
Στις συσκευασίες άνω των 500κ.εκ. πρέπει να υπάρχει η φράση «επιτρέπεται η πώληση
μόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια απεντομώσεων - μυοκτονιών από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
ΙΙ. Ετικέτα:
α. Να είναι σύμφωνη 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.
ΙΙΙ. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι να καταχωρηθεί η δραστική ουσία d-phenothrin που
περιέχεται στο PESGUARD S102, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ή IA ή IB του ΠΔ 205/2001 (Α’/160)
για ΤΠ18 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία (date of inclusion) που θα ορίζει η απόφαση
καταχώρησής της.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ
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