ΑΔΑ: Β41ΙΒ-ΞΧΧ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Ταχ. ∆/νση:
Ταχ. Κώδικας:
TELEFAX:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:

Συγγρού 150
176 71, Καλλιθέα, Αθήνα
210 9212 090
Ε. Θραψανάκη
210 928 7249

Αθήνα 16-7-2012

Αριθ.Πρωτ.:6730/69270

ΠΡΟΣ: ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE
SpA, Italy
(δια της ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ ΑΕ
Μουρούζη 9, 10674 Αθήνα)
(Με απόδειξη)
ΚΟΙΝ: Aναρτητέα στο διαδίκτυο

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης
στο βιοκτόνο (παρασιτοκτόνο
υγειονοµικής σηµασίας)
TETRAMETHRIN-ZAPI 1 WP

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Π.∆. 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. 4829/52048 (ΦΕΚ 1471/Β/3-5-2012) ΚΥΑ µε θέµα «Καθορισµός απαιτήσεων
για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που µε βάση το Π.∆. 205/2001 (A΄ 160) ανήκουν
στους τύπους προϊόντων 14 και 18» και ειδικότερα το άρθρ. 5 περ. 1.
3. 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».
4. Τις διατάξεις του Π.∆. 86/2012 (Α΄ 141) «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
5. Τη µε αριθ. 114793/23-1-2008 απόφαση µας µε την οποία χορηγήθηκε η µε αριθ. 12525
οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο βιοκτόνο AEROSOL νέο B.P.D µε tetramethrin+pbo µε
διαφορετική περιεκτικότητα, µορφή και φάσµα δράσης.
6. Τη µε αριθ. 19291/10-5-2007 έγκριση κυκλοφορίας του εν λόγω προϊόντος µε εµπορικό
όνοµα TRIFORM POLVERE στην Ιταλία.
7. Το από 21-6-2012, σηµείωµα του εργαστηρίου, εντοµοκτόνων υγειονοµικής σηµασίας, του
ΜΦΙ.
8. Την από 19-6-2012 αίτηση της ενδιαφερόµενης εταιρείας και το πρωτόκολλο εξέτασης του
φακέλου.
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Αποφασίζουµε
Ι. Χορηγούµε οριστική έγκριση µε αριθµό ΤΠ18- 0013 στο βιοκτόνο µε τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Εµπορικό όνοµα: TETRAMETHRIN-ZAPI
2. Μορφή: Βρέξιµη σκόνη (WP)
3. Εγγυηµένη Σύνθεση: Tetramethrin 1% β/β
Βοηθητικές ουσίες 98,91 % β/β
4. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:
Tetramethrin 92% min
5. α. Παρασκευαστής της δ.ο. Tetramethrin: Endura SpA (Ιταλία)
β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Tetramethrin: Endura SpA (Ιταλία) (Η διεύθυνση του
εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσµατος και θεωρείται εµπιστευτικό στοιχείο).
γ. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.: Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας Tetramethrin
όπως προσδιορίζονται στα Έντυπα IVa, IVb και V της αίτησης και παραµένουν στα αρχεία της
Αρµόδιας Αρχής..
6. α. Κάτοχος της έγκρισης: ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE SpA (Ιταλία)
β. Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ Α.Ε., Μουρούζη 9, 10674 Αθήνα
γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήµανση: ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ Α.Ε.
7. Παρασκευαστής του σκευάσµατος: ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE SpA (Ιταλία)
8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσµατος: ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE SpA (Ιταλία) (Η
διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσµατος και θεωρείται
εµπιστευτικό στοιχείο).
9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσµατος: ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE SpA (Ιταλία)
(Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσµατος και θεωρείται
εµπιστευτικό στοιχείο).
10. Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος:
-Φιάλες καθαρού βάρους 25, 50, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 800
γραµµαρίων, 1 κιλού, 1,5, 2, 2,5, 3, 4 και 5 κιλών.
-Σακούλες καθαρού βάρους 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 800
γραµµαρίων, 1 κιλού, 1,5, 2, 2,5, 3, 4 και 5 κιλών.
-Σακούλα σε κουτί καθαρού βάρους 25, 50, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600,
750, 800 γραµµαρίων, 1 κιλού, 1,5 και 2 κιλών.
Υλικό συσκευασίας:
-Πλαστικές φιάλες από Υψηλής Πυκνότητας Πολυαιθυλένιο (HDPE) ή PET.
-Πλαστικές σακούλες από Υψηλής Πυκνότητας Πολυαιθυλένιο (HDPE) ή PET.
-Σακούλα πολυαιθυλενίου, κουτί χάρτινο.
Σε εµφανές σηµείο της ετικέτας να υπάρχει η φράση:
« ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙ∆ΙΑ»
11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:
Καταπολέµηση ιπτάµενων εντόµων (µύγες, κουνούπια, σκνίπες κλπ) και βαδιστικών εντόµων
(µυρµήγκια, κατσαρίδες κλπ).
12. Τρόπος εφαρµογής:
Ψεκασµός των προς απεντόµωση επιφανειών από µικρή απόσταση για καλή διαβροχή (χωρίς
να στάζουν) και ειδικότερα τις γωνίες ή τις χαραµάδες και όπου τα έντοµα συνηθίζουν να
περνούν ή να κρύβονται. Πρέπει να γίνεται σωστός εντοπισµός των περιοχών απ’ όπου
περνούν, κρύβονται ή αναπαράγονται τα έντοµα έτσι ώστε να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα
της καταπολέµησης. Με ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να εφαρµόζεται σε µέρη σκοτεινά και
ζεστά, σε υπόγεια, και αποθήκες.
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Επίσης σε περιοχές γύρω από σωληνώσεις ύδρευσης, θέρµανσης και εξαερισµού, κάτω από
ντουλάπια και άλλα ογκώδη αντικείµενα. Επαναλάβετε την εφαρµογή µόνο όταν αρχίσουν να
εµφανίζονται ξανά ζωντανά έντοµα.
13. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:
Γεµίστε το δοχείο του ψεκαστικού µε νερό µέχρι τη µέση. ∆ιαλύστε τη συνιστώµενη δόση
του σκευάσµατος σε µικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας.
Συµπληρώστε το ψεκαστικό µε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.
14. Φάσµα δράσης
ΠΕ∆ΙΟ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εσωτερικοί και
εξωτερικοί χώροι

ΣΤΟΧΟΙ

∆ΟΣΕΙΣ
γρ./10 λίτρα νερό

Ιπτάµενα έντοµα
(κουνούπια, σκνίπες, µύγες
κ.α.)

200 – 500 γρ.
σκευάσµατος. *
1 λίτρο ψεκαστικού
διαλύµατος/ 5-10τ.µ

ΧΡΟΝΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Καθ’ όλη τη διάρκεια
του έτους

Βαδιστικά έντοµα
(µυρµήγκια, κατσαρίδες
κ.α)
* Το ύψος της δόσης εξαρτάται από το είδος του εντόµου στόχου.
Η διάρκεια δράσης του προϊόντος εξαρτάται από το είδος του εντόµου στόχου και την
απορροφητικότητα της ψεκαζόµενης επιφάνειας.
15. Συνδυαστικότητα: -16. Σηµάνσεις Τοξικότητας: Ν - Επικίνδυνο για το περιβάλλον.
17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις): -18. Κίνδυνοι για το οικοσύστηµα:
R51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες
δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
19. Προφυλάξεις για τον χρήστη και την δηµόσια υγεία (S φράσεις):
S1/2
Φυλάξτε το κλειδωµένο µακριά από παιδιά.
S13
Φυλάξτε το µακριά από τρόφιµα ,ποτά, ζωοτροφές.
S20/21 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιµοποιείτε
S22
Μην αναπνέετε τη σκόνη .
S24/25 Αποφεύγετε την επαφή µε το δέρµα και τα µάτια.
-Μην ψεκάζετε πάνω σε τρόφιµα.
-Μην ψεκάζετε πάνω στα ζώα αλλά στις επιφάνειες.
-Πλυθείτε καλά µε νερό και σαπούνι µετά την εφαρµογή.
-Μην πιάνετε τις ψεκασµένες επιφάνειες και ιδίως τα παιδιά.
«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε
τις οδηγίες χρήσης.»
∆ελτίο δεδοµένων ασφαλείας παρέχεται στον επαγγελµατία χρήστη εφόσον ζητηθεί.
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20. Προφυλάξεις για το οικοσύστηµα:
S29 Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχοµένου στην αποχέτευση.
S61 Αποφύγετε τη διάθεσή του στο περιβάλλον. Συµβουλευθείτε τις ειδικές
οδηγίες/ δελτίο δεδοµένων ασφαλείας.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας
Tα κενά µέσα συσκευασίας (φιάλες, σακούλες) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό
ξέπλυµα (τα νερά του ξεπλύµατος τα ρίχνουµε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού καταστραφούν
προηγουµένως µε τρύπηµα ή σκίσιµο, για τη διασφάλιση της µη περαιτέρω χρήσης
εναποθέτονται σε σηµεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας
21. Πρώτες βοήθειες
S46 - Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο
ή την ετικέτα .
Σε περίπτωση αδιαθεσίας: Ζητείστε ιατρική συµβουλή και δείξτε την ετικέτα του προϊόντος.
Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια: Πλύντε τα αµέσως µε άφθονο νερό και ζητείστε ιατρική
συµβουλή.
Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα: Πλυθείτε καλά µε άφθονο νερό και σαπούνι
Αντίδοτο: ∆εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, ακολουθείστε συµπτωµατική θεραπεία .
Τηλέφωνο Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 210 77 93 777
22. Χρονική σταθερότητα του σκευάσµατος:
Στην αρχική του κλειστή συσκευασία, διατηρείται σταθερό για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια,
όταν αποθηκεύεται σε ξηρό και καλά αεριζόµενο µέρος.
23. Απαγορεύσεις (Α φράσεις):
24. Περιορισµοί για την προστασία των καταναλωτών:
25. Καταστήµατα πώλησης:
Επιτρέπεται η πώλησή του µόνο από καταστήµατα εµπορίας γεωργικών φαρµάκων και οι
συσκευασίες άνω των 500 γραµ. χορηγούνται 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.∆. 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 tetramethrin που
περιέχεται στο TETRAMETHRIN-ZAPI 1 WP, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ή IA ή IB του Π∆
205/2001 (Α’/160) για ΤΠ18 και συγκεκριµένα έως την ηµεροµηνία (date of inclusion) που θα
ορίζει η απόφαση καταχώρησής της.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
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