ΑΔΑ: Β49ΞΒ-ΚΝΡ

EΛΛHNIKH ΔHMOKΡATIA
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα
TELEFAX: 210 9212 090
Πληροφορίες: Ε. Θραψανάκη
Τηλέφωνο: 210 928 7249

Αθήνα 30-4-2012
Αριθ. πρωτ: 4649/50834

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΤΕΚΤΑ ΑΕ
Αγ. Παύλου 39
121 32 Περιστέρι
(Με απόδειξη).
ΚΟΙΝ: Αναρτητέα στο διαδίκτυο.

ΘΕΜΑ: Χορήγηση προσωρινής έγκρισης
στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο)
PHOBI-E.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
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.αυτού.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2538/27-11-1997 (ΦΕΚ 242/Α/1-12-1997), άρθρο 1, παρ. 2α.
3. Τη με αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) Απόφαση του Υπ. Γεωργίας όσον αφορά
«τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών
φαρμάκων», όπως ισχύει σήμερα, και τη με αριθ. 265/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002)
Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών περί «Ταξινόμησης, συσκευασίας και
επισήμανσης των επικίνδυνων παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45
(ΕΕ L 200 της 30.7.1999) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει
σήμερα.
4. Την από 13/2/2012 με αρ. πρωτ. 1352/17129, αίτηση της εταιρείας ΠΡΟΤΕΚΤΑ ΑΕ.
5. Τις με αριθ. 32599/2-5-2011 και N 45610/9-5-2011 εγκρίσεις κυκλοφορίας του εν λόγω
προϊόντος με εμπορικό όνομα PHOBI-FENOX και FENOX, στην Γαλλία και Γερμανία
αντίστοιχα.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ι. Χορηγούμε στην εταιρεία LODI SAS προσωρινή έγκριση διάθεσης στην αγορά με
Αριθμό ΤΠ18-0009 του βιοκτόνου προϊόντος με τα ακόλουθα στοιχεία:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

Εμπορικό όνομα: PHOBI E
Μορφή: γαλακτωματοποιήσιμο συμπύκνωμα
Εγγυημένη σύνθεση: etofenprox 30% β/ο
βοηθητικές ουσίες 69,07 % β/β
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 97 %
min.
α. Παρασκευαστής της δ.ο.: Agrochemicals Division Mitsui Chemicals, Inc. Ιαπωνία
β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: Agrochemicals Division Mitsui Chemicals, Inc.
Ιαπωνία (Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και
θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο)
α. Κάτοχος της έγκρισης: LODI SAS, Parc d’ Activites des Quatre Routes, 35390 Grand
Fougeray, France.
β. Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΠΡΟΤΕΚΤΑ ΑΕ, Αγ. Παύλου 39, 12132 Περιστέρι, Αθήνα.
γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: LODI SAS.
Παρασκευαστής του σκευάσματος: LODI SAS, France.
Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος: LODI SAS, Γαλλία (Η διεύθυνση του
εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό
στοιχείο)
Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: LODI SAS, Γαλλία (Η διεύθυνση του
εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό
στοιχείο).
10. Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος: Φιάλες των 50ml, 100ml, 150ml, 200ml, 250ml, 500ml,
1lit, 5lit και 10lit.
10 υδατοδιαλυτοί φάκελοι των 25ml, σε ερμητικό κουτί.
Υλικό: Φιάλες από PET ή COEX ή HPDE
κουτιά πολυστυρενίου.
Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση:
« ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»

11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης:
Εντομοκτόνο - ακαρεοκτόνο, για την καταπολέμηση βαδιστικών, ιπταμένων εντόμων,
ακάρεων και άλλων αρθροπόδων .
12. Τρόπος εφαρμογής
1. Ψεκασμός επιφανειών: Διαλύστε 10ml προϊόντος σε 1lit νερό και ψεκάστε επιφάνεια
20τ.μ..Ψεκάζουμε όλα τα μέρη που περνούν τα έντομα (τοίχοι, πατώματα, κουφώματα,
χαλιά, μπαλκόνια, βεράντες κ.α.). Μια εφαρμογή λεπτού στρώματος με ομοιόμορφη
κατανομή είναι αρκετή και προστατεύει τις επιφάνειες για αρκετές εβδομάδες. Μετά
την εφαρμογή να αερίζονται καλά οι χώροι πριν χρησιμοποιηθούν ξανά.
2. Ψεκασμός όγκου από επαγγελματίες χρήστες (για εφαρμογή σε μεγάλους εσωτερικούς
χώρους): Διαλύστε 200ml προϊόντος σε νερό ανάλογα με τη συσκευή εκνέφωσης που
χρησιμοποιείτε και εφαρμόστε σε 1000m³. Εγκαταλείπετε το χώρο εφαρμογής και
αφήνετε το προϊόν να δράσει για 4-6 ώρες για καλύτερη αποτελεσματικότητα. Μετά
την εφαρμογή να αερίζονται καλά οι χώροι πριν χρησιμοποιηθούν ξανά (30 λεπτά έως
2 ώρες, ανάλογα με το εφικτό επίπεδο εξαερισμού).
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13.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:

14. Φάσμα δράσης:
ΠΕΔΙΟ
ΣΤΟΧΟΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Κατοικημένοι
χώροι, χώροι
αποθήκευσης,
παραγωγής και
Ιπτάμενα, βαδιστικά έντομα
και άλλα αρθρόποδα: Μύγες,
τυποποίησης
προϊόντων , χώροι σφήκες, κουνούπια, κατσαρίδες,
μυρμήγκια, ψύλλοι, κοριοί,
σταυλισμού,
αναπαραγωγής και λεπιδόπτερα (σκώροι),
κολεόπτερα (σκαθάρια),
εκτροφής ζωών
και πτηνών, χώροι αράχνες, ακάρεα.
κοπριάς και
σκουπιδιών.

ΔΟΣΕΙΣ
Ψεκασμός επιφανειών
10ml PHOBI E σε 1 λίτρο νερό
για ψεκασμό 20 τ.μ.
Ψεκασμός όγκου
(για εφαρμογή σε μεγάλους
εσωτερικούς χώρους)
200ml PHOBI E για 1000m³
(διαλύστε τα 200ml σε νερό
ανάλογα με τη συσκευή
εκνέφωσης )

ΧΡΟΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφαρμόζεται
καθ΄ όλη τη
διάρκεια του
έτους.

15. Φυτοτοξικότητα: --16. Συνδυαστικότητα: --17. Σημάνσεις Τοξικότητας: Ν Επικίνδυνο για το περιβάλλον
18. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις ):
19. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα:
R 50/53: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει
μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
20. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία :
S 1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
S 13 Mακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
S 23 Μην αναπνέετε τους ατμούς.
S 36/37/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας
ματιών/προσώπου. (για ψεκασμό όγκου)
Πριν την εφαρμογή του προϊόντος απομακρύνετε από το χώρο ανθρώπους οικόσιτα ζώα
(ενυδρεία και ερπετάρια) και τρόφιμα.
Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε επιφάνειες παρασκευής, διατήρησης ή κατανάλωσης
τροφίμων και ζωοτροφών.
Για την αποφυγή κινδύνων στον άνθρωπο και το περιβάλλον να συμμορφώνεστε με τις
οδηγίες χρήσης.
19. Πρώτες βοήθειες:
S 46 Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το
δοχείο ή την ετικέτα.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777
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20. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (S φράσεις):
S 60: Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα
απόβλητα.
S 61: Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες
/ δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας αφού
καταστραφούν με τρύπημα ή σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης,
εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
21. Απαγορεύσεις
22. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών:
23. Χρονική σταθερότητα –Συνθήκες αποθήκευσης:
Στην αρχική, κλειστή του συσκευασία, σε χώρο ξηρό και δροσερό, παραμένει σταθερό για 2
χρόνια.
24. Καταστήματα πώλησης:
Επιτρέπεται η πώληση του μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και οι
μεγαλύτερες των 150 γραμ. συσκευασίες θα χορηγούνται μόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια
απεντομώσεων 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. H παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 29-4-2016, εκτός αν η ημερομηνία καταχώρησης (date
of inclusion), που θα ορίζει η απόφαση καταχώρησής της δραστικής ουσίας etofenprox
που περιέχεται στο PHOBI E, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ή IA ή IB του ΠΔ 205/2001 (Α’/160),
είναι νωρίτερα.

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Α. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ
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